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 ض ,# كالال + 1

 هظفحت ملام هظفح نكمي الةيناؤعلا ةكلمملا سدقملا يمايسلا باتكلا وهيذلا روتسدلا

 ةظفاحلاب انيب فلحي نا ةيركسعلا يف يددجلا لوخد دنع مزايف هنع يماختو ةيدبجلا
 جربك مهعاتجا نوكب الو هلبدعت ناثوعبلا نم لمالاو مدختسم لكك لْذكَو هيلع
 نم نوجرخيو مهتاباطخي نيمدقالا ءابطخلا نودلةشو اهترثكل تاغللا هيف لبلبتت لاب

 اهدياوع سسح ةصوصخم نيناوق ضعب ةيالو لكل "نسي ناو يلاخلا حالصالا عوضوم
 انتكلمم نال ةدحتملا تايالولا تلعف اك مظعا داحتالا نكيل ابلبجو اهملعو اهخانمو
 نينثالا ملكت نكمي الذ دج تشحوتم ىرخا نمو ندمت مظعا اهيف ثايالو نم ةنوكم
 كالذ ىثرت ناثوعبملا ةكحت :دحاو ةغلب

 نبق[مأمأ نع نيضصق

 دجوب ال عبط اذا يكهب رظنال نيبقارلا دحا تبلط يباتك عبط ثنئش البف
 لوالا فرحلا فذ مزلي لاف ريا ةظفا ىلا اناصو امدنعو رضحمل هفقرب يمايس سنس

 اذكهلداجتال لاقف هبشلا اذه يمت نينموم ةظفل نا هل تاقف نينموملا ريماب هبتشيال ىتح
 بسح ريمأ طفح هتبقأرم عم بهذو هثفرص لقعتلل ليدس ال تبأر امددعو رمالا

 نيدنجلا
 ليذات وهو ايندلا يف لمع مظعال هيدرجت لو فيسلا ةبحاصاي هللا مالس كيلع

 نم اذهف امد اهيف كفسإ مل اهلثم ةثداح خي راعلا ركذي مل ةرح ىرخا ةماقاو ةملاظ ةئه
 ةسايسلا تشهدا يتلا يترتلاو داحتالا ةيعج ةمظعملا ةيعمجلا اهتبا اي كتكح مظعا

 رومالا يربدمو روتسدلا يرشان روناو يزايناب هلل مالس اكيلع ةسادرلا كلل تعضخو

 يباثك اي
 رفوفصلا يذ يف فويسلا يو 3 ارح تحبصا فويسلا لظ تحن
 فويسلا لظ تحن رلخلا ةنج ران دعب 'ةنج يف مثودغ دق

 هج هه



 ام

  ةيرحلا يحتلف »
 ٍ |00 اول بذكعال نم ىركك بسحرملاف اتقيتح فرم ين ةيرملا

 لوقلا دعا لوش ع قساف وا قراسوا ل 000

 ١ سلو ةيقوةحلا ةيرحلا يف ,له هفوقحو هريغ قوق>ح َُط ظفاح نم ةملاف رجب دل اًذاف

 امل (ماركك ةلطع موي مهاطعا ةب رملا ربخ مهملعم غلب امدنع اننيرق نايبص اهتم اك

 0 رخالاو هراج ةشي رع بهنب مهنم يف بهذف زاب وهذا رارعا مويلا تا مف لاكو
 ةعاط اهنا ابفرعنو كلذ سك مبفنلا لمالاف ةيرخلا يف ١ اومهف اذكهو هن رح رخالاو هئماين

 2 اهروحم ىلع ةملككلا انذخا اذاف ثالذ ريغب اهريبعت نكمي الو ةيعاتجالا ةثيملا نيناوقل
 نا مزاي ديري ام لعن لجالو ديري ام نانالا لعفب نا يف ةيرحلا نا لوقث يظفللا

 الك ةرح ين اندارا لهو ةقلطملا هثدارا لعف ىلَع رداف رشبلا نم نأ اًرداف نك
 يك الف سولخلاو باهذلا نيب تريخ اذا ”الثم ابلعف ابجوا ضرغل الا ابلعفنال اننال
 رخاف رحب تسا اذاف يتدارال ةيدوبعلا وه ببسلا اذهف يبسا الا كاذ وا اذه لعفا
 ةراو نم انصالخ يف اهانلن يتلا ةيسايسلا ةنرملا نكلو دوحولا ةيدع ةيصخشلا
 "ند دسفم ديب انتايح لعجيو نيلئات نيشاشغ نيلاتحم انلمو 8 رن ىلوالاف ةبقارملاو

 ااوبغلا نمىفدا اندفأ ىرن ثيحب رخاتو لهج يف انلعجت ةيناثلاو هناوهُد بيسح انعيبي

 يف هعبط هنا عم رصم يف عبط لوق, نا يباتك ةعبطم بحاص تلعج يتلا يف ةبقارملاف
 لذا فعض الو ةيسوساملا نم ما لظ الف ةبقارملا ىف لكلا هلع يالا ترو
 | ابوت ةلمج يف هملكوا ةلك يف فرح وأ باغك درجمب نا ركتفت يتلا ةبقارملا نم
 بتكلا تناك اذاف لمعلا اذهلمعنالا دخل ياتك ياف اياعرلا راكفا ريغتتو ةكلمملا
 اهيلسرع مهف اهراشانال همد كنفغس نأ لب ال سيل لضفلاف ملاعلا تريغو ترهل ةينبدلا

 اهريغ اذكهو اتسفادنزلا تبهذ تدرز ىلسرع تثالت امدنع كلزإو اهادهشو
 7 لمح قباسلا ملظلاف هلوبقل ةدعتسم سانلا لعج وه ىدبم راشتلال يناثلا بيسلاو

 راكفالا ريغ يقلا بايدالا يف هذديف هدض يد.د ىلا ىلق:دو ةلوهسإ ريغ“ ناسنالا
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 اما ينم قلاع ها لوقت ام وا علا بحي شفنا م و كر 5 ظ
 ةياقول فرصي ام لاملامظعا نا ليقهنال هضرع رثس ناسنالا هبو ضيا ةليضف فوغ

 اذاو .كنمو ينم نيكأ م نيذللا نيكرتشملا ءالوه فوخي 'يش يأ اذه عمو ضرعلا
 بجو سفنلا فرش ىلع ليلد ايا ليمح ساسحا اذبف هعسا كذب ةربشلا ديرب نأ
 درو اهم يركيو حدمب يطماعلا ناف ناكب بس ياب وا تناك ةقبوط ةيابف هاجلا

 ةميي الو مفدني الو سمحتي ال 50 اليخ كللغم ناك نم رذع وه م ءاطعلل

 .حدملاب ,كاذ .عم ىواستت لبف هسحلب هعسا بتكي ام.دب يذلاو مردلا ظفح ريغ
 سر ايندلا نم بملاو ةريغلاو سفنلا فرش يفنآ الوكبيع ىلط تكسن نا نسحالاف

 ركك اذكع ركتفي هلثم نتن لك سزخي نأ لمالاو الذ دعا

 دجي ام جحا اًدءاصو نالا نمو اماب فسوي ةلود ةيفرص:: اذه يباتك ىهتنا

 بلابذالا دعو تارسملا عمجم البذ نوكيف ة:- لكر خآ يف هعمجاو مظنا امو ءيلع

 لك يديم نيلاب ر ليذلا اذه لدي تلعجو ىلبقةسملا يف يتايح ينس بح نوكي
 ملطي ال هللاءاشنا لوقي ضعبلا امي رو اناس عفديو يفرباخيلف كارتشالا دارا نف ةنس

 دنع ًاناطيثنوكي ناسنالا نا ثيحب هلايذا رركتت هللاءاشنا لوقب رخالاو ليذ الو هل

 رشملا يثاب لثم لغف يرخا دنع ةكآالمو ةئف

 10111111 ذآ
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 تانكسلا قفل :

 يق 154 نوع ١ يف همط هايتنا تارا عمج يباتك تاقيفول اح

 يف دلوو لظلا يف هب لبح نو يف هب رحاب يدوأو روثس سرا هب رمش يذلا يملا مويلا

 |ةب شانك" رح هفيلأت يف وهف كلذ نع اًرهقو ةب رملا



 ١ + ا

 7 هحلاص نع ناننالا يمعتو مرابتخاو مهلقع ىلع هداءلا لغتنا كلذ عمو الثم
 راغصلا ءالوغ دنع هداعلا هذه عن تايلعملاو نيملعملاو لهالا نم ةظحالملا :نم مزاي
 هل هنال اطقف لقعلاب مهظعو ءاديبالا يف ىنكي الو ةينابرلا دب مايا مهتملس نيذللا
 هوقلا زاب لب ةمؤسحلا “ريغ ةلتبقتسملا زارضالااوكردب ىتح دالوالا ءالوخل قع
 ةيزتلاو البق ةلمعتسملا هوقلا هدعانتت يدلا لقعلاب اوامعيلف اوربك اذاو ميعنا صاصقلاو
 ةمعن لع مل ام اًبيش لقعلا لمف ال كلذ الواو ةميمذلا هداعلا هذه نوبنيف يلوالا

 ينلاقم يف ثرنمتتا دقو هدئاوع كرت َُط ناسالا لمت هب واهس |" ةيوف ة ةيضصوصخ

 'ناب ايجار اًيفوي اهدهاشا ينال نيعلا لحك نم لص ينلا رارضالا ركو لع هله
 .اهريصم نيا ىلا ةئبالا فرعث ىتحو هنع مهادب تابمالاو ءابالا عاو ثاد.ىلا هبئنت

 دنع اهسفن اهرث نا لحكلا لع هدوعتملا اهتدلاو.نم بلطن نا اهوجرا هداعلا هذه دعب
  هرمعسألا ةكحلاو ةعمدملا هرمحملا ةخاسملانويعلا ثالث ىرتف مونلا نم اهمايق ددب حابصلا
 رت ةقباسلا ةلعاكلا رثا فاي ناك اذاو“تفصقم قورحم هناك ليلَذلا فيعشلا زعشلاو اهب

 ”ببس لحكلا ثروا لح اذاو رخاوبلا يف يداقولا نويدك ةيمحخ داوم رعشاا لوح
 نا كندلاو ةنبالا ابتبا ٍكتفلك امي رلو هرزق داو م بب زاي: ىرتف اهيدخ ىلع عمدتلا

 ' هدوسم اطويخ ٍلفسلا اهنفج نطاب يف نيدجتف كلا ال ببسي و اهنيع قرحي ام يملتقت
 هناك لحكم ابالي اهكاكمخا أن جيبتل يتلا نيعلاو ”نفجلا نب بازيملا اذه يف هرقكسم
 'هرصغقم تسل كتندلاو ةنيز تناك اذا اصوصخو :نيعلا لخاو دبلتم زابغوا لمر

 ' يلمأتف نيناثلا نم اهنم لضفا ةلاجت نانسالاو بجاوملاو هجولا نيرتف طقف نيعلا ٍَّط
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 اا ةيعيبطلا .ةثيملا نم هللا كاطعا ام ىنتكاو يظعتاو ءابصلا هرضنلا ةنبالا ابتبا

 | ابا كالذ ل ابجيريو اهل كتدلاو لقع عجري نا هللا نم يلطاو لقعلاو
 نيما ليحكتلا نم كيخني لب براجتلا يف تاخدي

 ف رفا تنكو علا يعدب ءاينغالا ءالخبلا ضعب عم اسلاج ثن 5.( ةياكذل )

 . كارتغالا عفادن هنأ ذ لوقي نالف حدم يلا لضا الك ناكف تارسملا مخي يباتك يف
 | بلبس وا عفدلا بسحب ماذلاو حدملا ساسا يبد ناك ث يحب زك هريغ نمارثكأا

 ١ | ءاطعلا اما ا هئاطعا لحال حودم اذه نأ ضركفنلف هل تلد اًريخاف
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 يناوالا هبنا يأ «نكلو هب نعفتنيو يلوقل تانمزملا تالحكدملا عمسن ناب اعمط ال ٠
 نرعع نع دنريف لكلا قدا ىلا ندوعتب مل يئاوللا وا ثيذح دبع نم ناحكشا ٠
 ٍس نهرارقجا نكلو تانمزملا تالحكتملا بنغ لع جيبت ةلاسرلا هذه لعلو هذاختا ٠

 بيراظنب امدنع نونه لمالاف نهم انراث لخاب ةلاقألا هذه دعب ةداعلا هذه لامعتسا ظ

 انلاقم قدص نفرعي و ”نينويع يف نلمأتن نا ةآرملاب نيهوجو ٠
 « ةيبدالا ةجلاعملا »

 هس بس تادف دنع ةرثكب ةريخالا نودسلا هذه يف تاخد دقليمكتلا ٌةداع نا

 لواخ انف لارج ةئيذا دب زئاو رسغن 3 اهبا نم“ ابا تالفاعلا ءاسنلا لنعو اندالب

 هذه لطبن نا ادل ءاجر الو اهنع بتكك نم لوا اننال هذهك ةلاسرب ةداعلا هذه ةلازا
 ًاصوصخو لبقتسملا يف اهيلع دوعتي نا دارا نم عور اشاغ امناو اهفلأي نم دنع ةداعلا .

 نربظي نا نيولع بجي سرادملا يف تاللءملا نا ىراو سرادملا نه تاجراخلا ثانبلا

 للأت ىع اهرارضا لو اهيلع ءالمالاب مرد -نيطعيو ؟داعلا همه راوشا تا
 عع فنا يضتقن كلذك بادالا ظفح يغ سرادملا ةياذ نا ايف اهنم تاذيملتلا

 ررض شاحتب ذائسالا  مههصوب كف ةحصلاو لقعلاو منجا رارضا نع دعبلا :ذمالعلا

 مهتاذ ررض نع مهعدر مزلي كلذك بيرقلا

 سرادلا يف روص عضويلو هحولاو نيعلا ةنب !ز ررض تانبال نويت نأ ةملعملا 1
 فر نايبصلا سرادم يف كلذ لمف مزاي ا لمكلا رارضاب "نيباصلل
 ةضعلا يف وا لقعلاب ناك كاوس اهرارضا نوهبفيف ثاركسملاو ناخذلا برش اودوعت

 | دج يرورض اذهف لاملاوا

 رارضالا هذه عيمج ( ندقلا 50 )١ هيمسا بافك يف هللا ءاش ن نا نيباسو

 ةيعلا اهرا 0 راهتلا بعلو داسفلاو هجولا ةنب زو تاركسملاو ناخادلا نم ةخئانلا

 الو اهعنا نوناق نه سبلو دج ةرضضم ضارمءالا هذه نال ةيبدالاو ةيلاملاو ةيلقعلاو
 لقععلا الا عنام السيل املاعتسا نه راغكآلا اهيلعافل تلبس ةحابالا نال اهراضم رشبم
 اًردان الا ةداعلا ىلع ىوقي ال لقعلاو

 كلذ لك نيرجلا ءابطالاك !ًديج رارسضالا هذه نوفرعي ءالقع تيأر امئرو



 »* هم د

 دمجتلا اورتإ ل 0 تنويزي ا ىللدحي 0 ع نع

 0 ش ةفزلا لات ءا

 او هما 5 فيشب ام ةنسلا هذه ٍِ ناكف ىضرملا ءالوه ددع تدصحا دقو
 طقق ةداعلا هذه لاظبا م جالع ريخ ناكو ةيبوبهلا نم يف مبهيجو
 ؟ الا هله راق 0 لعاو لكلا نم بادهالا ةفاظنل تالوغ
 3 اندالب يف اهراثتنال

 ودم اهيا لب ةيزال طقن اهبأع ري ل ةداعلا ءذه نا انآ ]كح و

 < مالاك كالذ ناكو ةراطا دالبلا يف رصبلل مزاللا راداملا نع ةدئازإلا سع

 . ةءار را ١ لجال دوس نويع مو ةراحلا دالبلا د اغا نال ةعيبطلل

 ةيوقلا سمشلا

 3 ( يوايكلا لحكلا بيكرت )

 ناعون نيد وامكلا دنعو يرجااو يناهبصالا : لدبكلا نم ناعون ةماعلا دنع دجوي
 ل يل غا اذهو دوسالا نودتنالا روتب رك يلاكاو ضاصرلا روتي ربك لزالا ضيا
 يذلا يعضوملا ريئأتا ن ع اللفف اريبك كاتعا هب سانلا ينتعيو لوالا نم الاعتسا
 سرمخ رد دذا يراك ف لذ بيغ غ مسج ن مطا قو بدلا يف لعن

 1 جا 0 31 ةفاح كم2: اهزا فا 0 َ 0 َ ا رذزلاو لعتعو
 باهتلالا لمتيو ةالياق افيعض نوكي اهيف تبانلا رعشلاف ضيا باصن ةيرعشلا
 ىلع ع .دلا لمس# اوال بيس اهتاو قو 5 3 1 نافجالا

 1 نه رش أ 5 تدراف ا 0 نار لا رارضالا ر هذبف



 اي 0

 ل لا اخي اي

 34 1 ةآرلا را 0 .تراظنو 6 املا ع م ترج 00 8 ا

 0 ضرع ا ةركشنم اهلاح ىئنراو يندد دانو تاريمف جونزلاك دوسأ 5-0 53

 5 1 كرم وه ابهجو ُّط ناك يذلا جادييدلا نأ تفرغ ينال امتتمطف اهباصا ب 5

 0 منور وره 4 يذلا صاصرلا رو ا دعاصاللا تبركلا ١ ا

 ١ ناولحلا بهذي الاو جاديبمالا م ينأت ال ل

 سلا هنوعدن راظنمل عين خسم ةروص تالالا هله لق نس راك الاب اوناكو :

 5 1 ىلا اوريشب نا بقنلا اذهب مهتباف تناكو قشعلا ةهالا ةرهزلا جوز هلا ومصري
 5 ما تالليدق نود>وزتب ةروصلا يحيبق ش

 3 كلذ 5 مهتباغ أمم رو ةعلا هتم واخ هل خسملا انو مسرب ةهوشم تناكف ايارما اه 85

 0 .اهتئيد دج ٌةارملا 5 اهيحو رظنا يف ملا ن كالذو ”نبهو>و يف ءاسلل أودي نا تقول

 0 اذه صخت نوعمرب اوناك 00 ةعينشلا خا ةروص ىلا ةبسنلاب ةليج (ئاد 1

 و تالوكتملا ىلا اهمدقب ليم اهيف 1 الماحو 4 قا

 1 « ضرملا ضارعا » 07

 ش ورب زغ ” ندا عسلا فكر نوكلي ىنردانل رشم دال ب يال ٠ ش

 اذمل ببدملا وهو يلغلا نذجلا نطب يف ةرفاو ةيك لمكت 11| نم دجن ققدملا صحفلا .

 1 ٠ ودغلاو يي ةحبجم يكل - :صقاملا نجلا ةفاح ىرن كلذ ن 3 ادعو ناحيملا :

 1 -8 م رعشأا ريصي و ةسبثأم هر ع 2 رطانا ةفاحو اهيا ةبهتام اما نو د وت يتلا |

 ا
3 

 كب

 ع



0-0 
 * ص000 :بعجسو صح اصعب هل انتدتحل + تل دع ل ننتج لعبت وحس د <هعوع دعست

 ام 0 و هرظدل هريغ ناسحتسا يف هبط هلممعتسإ نم هبفاوع-
 تالوكتلا نم : 7 سيقسا يناو ةنذاكلا ءادوسلا نيعلا وذ هنا هقح
 . يدمر نط ينناذ لكلا راضم حرش ن ١ع وده ينااقم ءانزا 5 نهدوسإ

 سال نهنويع يف ضارماب تاباصمل د نم اًرئاو اودع دهاشا

 .ككبو رارضا مدع اهنم أتي ةداع ىري نأ بيبطلل نكمياالو

 لا يف ىغرلا نم ةميخولا ةداعلا هذه هثروز ام حرش انه انفاكت
 1 >1 ليا ضرما

 هذهيف ةيخي ة ران ةذبن ركذن ضرما ضارعا حرشب ءادشبالا لبقو
 ' هر « نيب اققدم اذ ابيف شحن دحا نا لعن الو مقلق ٠ لاعلا يف

 0 ظ اهمدق نع
 7 » 00 خيران" 0

 ١ 000 نع .نيعلا ةنبز لصف يف نيعلا ةدص انباتك يف انركذ دق
 ترا ةدئافلا ( امنا لجآل انيبحاف قرشلا يف لزت لو تدشا ينل
 : 3 : وهو هانإف

 نيينادلكلاو نيب رصملا نه لكن املك ةعدق ةداملا هذه نا

 . نومه الودثو..سوماسو سب رود نوخرءوملا ف ابامعتسي ناك

 و هيايع ليحكت يف تقولا ند ةدم يفي ناك هنا روشا كالم لابان ادرمم

 1 ةرارلا ىذه نيتاللاو نانوإلا وخر ؛رم اشيا الدو ههجو نيسعو
 ادي ”نكي لو رعشلا نم يلاخلا لحما يف <نهبجاوح نوب <نك ءاسنلا
 ْ 4 هنا يعيبطلا نواب 0 ةيقيلوق ف نارفعزي'وا معان قوحسع نيعلا

 رةدع 0 غلبصت نا نود ند 3 8 هنامز 00 باّدها 2

 0 لخا 0 لا 0 رادع مشو 7 ودع ا 7
2 



! : 30116 

 يما ثرص نالاو ضرالا يف تبذي يدق نأ كب لو لئلا يشع يف اا

 ناسنالا ةفآ نايسنلاو نايسنلاب تدصأ 08 زانملا ما هذهو (ساخاظ ٠

 ديت لفى دللا ببلاغ سار ة ؟ اذلا نال ري بناملا ربكأ سد كة

 هلل دجلاو نالا اماو ٠ مالعالا ءامما ةصاخ ىمنا ت ءىو هععسا تنكاه يعل

 نا تين ام ينا كلذ ىلع ناهزبلاو ٠ ةركاذلا تعحرو ةظناملا ةوفثل كيلا ٠
 لبق رشلا ىفالئثيف هش لا اب عفتني ' نا دلا رارغأ نع ةلاقاا 5

 فوخال ناب مهل دك'وا يكلو ناخدلا وعئابو ( حر 2 د يلهب ءاثساولو

 نيعماسلا لفاو نيحضابلا ريد 1 لود لكلا نال

 امولو تاديسال ابا« ل ركل مدقاف لاجرال ةحيصن تمدف نيذدتا "اب يتتا 15 ٠

 قالا اذه نأ "ا "يع نيرا

 نضل

 م١ هدو اه51 ىلوالا ةنملا يف قرشا 4 0 0 7

 ففي * أل 35 « طبخ ي يتلا ةدب دعلا ضارمالاب فتكب ل نانآلا 2ك ْ 8

 ةلعب بنصا ازاءرذعي ءرلاو عاجواو هل باذع اهتناءو اه هارظ هلا ل روما

 عنص اهل ءاصحا اهدءب ال كالملا بابسا نال يردن ال تمرح هير ءاضقب هنلا 1

 ةرارأ ىوس ا هع ال اونا ضارمالا نم نكل اسبح اهتم سا ال ال ناسنالا |
 اًرذع يدب نا ملتي ملا دعا تربع اذان ةيحضلا نيئاوقلل ةفاذتوا 1م ىلا نم ا ع
 مالك مسي ال هارتق اهبفاوع ءوسب هتفرعم عم كاررشل نانملا هقالطاب ؟فل ع الأ

 7 لقعلا عيش تارهش نم امل أب يف كله للاب يدون حرب ردا لو لل
 0 لطالا ىواا:لدس يف ل رحفتو ةدعلاو ةحارلا مدعتو]

 1 ناسا هل :ء جنان ضارءالا هذه ضع نا رمالا ةبارغ يف كب زب امو. ٠ ا

 هلآ نينل كلذ لوب ذك ىلالاو مدل لادب رهالو هريغ 2, ذتلي 'وشأل

 هن ةفصب نعانذك 59 الو هنم واخ وه هلماو لالا

 جوشو هر ارضا راهطاب لغ 3-5 ينان نوبلا لحك هذ 1 1 ت اداء ل هله 0 -



 * اك »

 : غربتلا دالب

 رادع انعإ نم ناك 0 ةمواقم اهتباذ ةريغك تايعم امايا يف دجوب و

 5 ا ثوريب يف ناك امدبع هندهاش يذلا اذيمز شاه روةك دلا دلاو موحرملا
 ٍ ش ةيعمجا حاجن

 ظ 0 يمحيو بوركلا ١( لذقي ناخدلا ناب نيخدتلا لع ةموادلل ضءبلا جذحي دقو
 ْ . ةتبانلا علا يدآبم ىلع ينبه ريع يو عز اذهو هيلباو» نم هيلاشيي رو ةكدلا ىعدا اك
 ْ ءاوملاو لسلاب تايفولا نأ ءاضحالاب دحو دقو ناخدلا عوق يف بووكملا لهوش لق

 ْ 1 1 مريغ يف تناك ام رك ١ نيندملا يش تناك ةئبوالا ة هةمثإو رفصالا

 0 لا ليبق نما_وق لاذ ال ىتح نيخدتلا ةكذم رابظال رم امب ىنكو

 0 يف ظددعا .نراخرلا ىرا الو ركذ 1+ *يشب رعشا.ال ينا لئاق لاق ناو لبوهتلاو
 - ةبفاعلا ميخوب و ببارق تأ 1 كلب 3 وط نامز نم هلا بئاد اناو ا 7

 " نيس تزواج ىتمث ةرارم اهرخآو ةوالح املوا ةئيسلا دئاوعلا رلاك نيخدتلا ةداعف
 0 هجو يف اوفقي ها نا ماكحلاب ردحا امو ٠ .نيخدتلا رارعذا كيلع كرا نشا تزوان وا

 7 تايالولا 0 ( 8[ن1-] هتف إل ) يءهرجو ميأ ةيالو عركش+ اودنقيو سلدملا ودعلا اذه

 7 ممرمت م ةرشع ةسداسلا | اوهأب 0 نيب ناخدلا 2 مررخ ع يذلا ةدحعتأا

 ظ | ملا ةداعلا هذهب طكروتلا نع ةّوق لكب دالوالا عنم نيماعملاو نيدلاولا ىلعف
 0 ايدام هين نيخدتلا 7 نم | دلو نما هاذ ي ذلاف عاتفالاو قطظللا لئاسوب كلذو

 '" لاقع 7 ةصاخ ين اننا م 6 ةديدن (ضارماو ةريدك الاوما هيلع رفوي ذا ايبداو
 0 مدفع يف مر وهو تا قلل ةلمح يف نيخدنلا نودع نيذلا زوردلا

 يلا تداع «الوا » : نيخدنلا يلاطبا نم عفانما نم هتدجو ام يمهحا اذن اهو
 - نع ارجاع اقيعض ناك يذلا ضبنلا دتشا » ؟يناث » ٠ اهدقنا ت تيك ىنلا لكالا ةَوبِش
 ' رآلا امأ نوللا رثغا تنك كلزإ ةصاخ هجولا ىلاو 5-2 فارطا ىلا مدلا لاصتا
 ”" ربظي ال رمحالا نوللا نال هلاح ىلع. هجولا نول يتب و هرارمحا ىلا نيتفشلا 0 لي
 70١ ينع لاز ناركلاك هيف رعشا تنك يذلا راودلا نا « اًيلاث ١> رعمالا هجولا ىلع
 - لياقا تنك قع ةخنرا تناك يتلا يباصعاو يمسج تالضع تدتشا « ا



 0 12 + ا

 م دالوا +. نيب نم امال ده 0 6 يداملاو يبدالا ينال

 ةيقبو .ةلثقلا نع لف اذكدو ٠ نيؤدتلا نوفلأب ادلو :*ه نأ ةقرسلا نوطأع

 ةيذألم ثا ردا عيمج كرا ةلمجلاب لوقاو ٠ نيخدتلا باتا نم هرثكاف نيمرحملا
 ناخدلا ةيذاو ارد اهرثكأ.ن 0 (يضصو اييداو ايدام ٠١
 عرزي ينلا يغارالا ليطعت انريتعا اذاف نيا ىدام ات نر امادعانيخدتاو 0
 غبتلا يصدخ:سم تاقوا ليطعتو ةراكيسلا ىرع بيملا قبرحلاو ناخدلا :اييف 5 ١
 راظنالا تفاتسا و ةظداب رئاسحلا اندجول نيخدتلا تاقفنو نيبرهملا رئاسو نينخدملا» ٠١
 نوقف أم رادقم بارشلاو ماعطلا ىلع نوقف ال نينخدملا ىرت كناف ٠ تافلتسا دشا ٠١
 هردق فليم هده تبلطف .هينيغ ةجلاما يئاثا الجر نا يل قفتأ كتف ١ 00 لع 7

 ال يربشلا 'هيئار نال غابملا اذو عند هتقاطب سدل هنا باجاف هيفشال شرغ ةئاهسمخ ِ

 ٠ عبر اعف يوان ا رف ةلع جرخاف ةراكيس هنم تبلط ٠ ةميقلا هله زواحتب 3

 مل را: هل تلنذ ٠ ةدجاو : لاق ٠ رابنلا يف نحدت ةبلع <: هل تلقف يديحم ٠
 ام ىلع اهنم !ةزج قفنت ال ”ماف كتجلاعم دوابو ينن كبذؤب ام ىعاهقفنت يتلا ةميتلا '

 9007 ىلع ىملا لضنا 0 كينيع نع ضرما ليزيو عفنلاب كييلع دوعي ٠
 هذهب لمأتن ٠ رصبلا مع رم نشا بلقلا مع نا: هل كلل 010

 ايحبقو ةداعلا .

 أرارع للا فقوب هب مهم٠ ماوملا ناذ مهليخو نينذوحلاب اًريثك رضب نيخدتلاو
 ضوعتو ةع كوع ارش 1 أ عصول كلذ دعو الدك وا راك ١افليل كك

 7 لاعشا دعس لمأتف ةب رع يف (كار تنك/اؤاف ٠ ( ناخدلا سك لع اهتلكا ةنيكملا '
 2 ثو بيلاودلا يزهو ءاضفلا يف بعالم. طاسلا بايسناو رئاوملا ةقطقطن ةراكيسلا

 دكا يمان نم نيريغك نا 'ماركلا ءاكرقلا ركذن نا انب ردجي مانخلا لبقو ٠ 1 ةاجعلا بالقناب رطل عم دايجلا ٠

 نوريجلا يزيلكتالا رءاشلا ىنثا دقو ٠ نيخددلا رارغا نع اوبتك ءارعشلا لحاطفو
 يف لخدا يذلا صدلونيطد عسلار تاي عطق هنال ارئاككتا كالم لوالا بوقف ىلع

جال اهءت و ليخلا عجويف نأم مزْلا نم اهبحاص هغاضا امم
 ش دحلا 3 ١) نيخدتلا ل



 ش 00 ا 5

 006 - 18 نع هزي م الهو ةدحاو 0 بضاو 0 ( ةنكلاب

 هسأر عئار وقو ين اهب باصملا ىرتف يمملا نم عون الا ةكلا امو اهبابسا فاتت
 ىلا 2350 كب ءارث كناف انكرثكلا وا ءاقرزلا ءاماب باضملا سكع لع ءوضلل الط

 5 ١ ىلا ةيل» نم شرما سنج فرعي كلذكو رونلا نم ا رغ ضرالا
 ا كلذ ريغو وو رقو ةيناطرسم (ماروا هيف آنايحا ببسيف مفلا يف ريثأت غبتلاو

 . عادماو ةيدصءلا ضارمالا بند هناف : عملا 2 يلام د54 ١ ررغلا عاونا

 ” رع "0007 نرحدملا لثتف ناينلا ةفا :؟ اذلا يف ثدحي و ٠ ًانايحا نونملاو

 ةبيع ةركاذ صاخشالا ضعبل ىرت كناف رومالا يئارغ نم اذهو ٠ مالعالا ءامما
 1 ١ نالفو نالف مم ١ نورك ذدي الذ ءادلا اذه مهارتعا دع 5 هللا 0

 3 ءايمالا ةيقب نوركذتب مهنا

 7 | يسفنإ سلا تربثخأ دقف نينخدما دنع ةلكافل معلا ةلف دهوش دنو

 / لمعلا يلواق اوك نيخدتلا ىلع نوبظاوب اوناك نيذلاف ؟يضارا ىف نولختشي ةلمعلا
 ”.اوناك امع الفف مهباصعا ءاكرال لكب ضرالا نوب ريش, ةكرحلا يثيطب طاشنلاو
 ارواج اوناك .تؤولا ةعاضالو ٠ املاءغاو فئاقللا ةفلب د نم نرعيشي

 | ل رخدب ال نا مفداو تربك بلع عاعا تنكرمالا ينالتلف ٠ ةحادتلا
 سرادلا يف ظحوا دقو ٠ باوصو قي كالذو ندب نمع ةوالغ ةراب نب رشع

 ب اشيا ظجوا دقو ٠ ةركازلا ولماخ ةظفاحلا وئيطب نيخدنلاب نيماوملا ةلطلا نا

 ريثك نخدم لك نا ةلمخاب و مها تا نع ةءاغ لفا م نعد باوتحا نا دونجلا

 3 لدعلا ليلق مالكلا
 يف ادولا ام اًريدكو سفنثلا زاهج يف اًددس المع غبتلل نا كلذ ىلت دزو

 روباصت وا مهتاوصا 'حبت هب نيعلوملا نم نيريذكلا ىرت كالذل ةرجنحلاو وصلا
 3 ل عقلا نئارا

 نيل ناك خا ١ لماعمب نلذتشا اذا بنا لوارب روتك دلا ركذ دقف ءاسنلا اما

 ظ ةينبلا ءافعض ”نهدالوا نوكت وا نينجلا نطق, ”نامح ناو اًردان



 « 516 م« ٍ

 ( طءاغ1-) لاتيبلاو اكوكلاب نيعلوملا ادع نويلم ٠.١ ةديكللا ن

 نويئابسالا هدل-و ةبرغ هاا دنملا ٠ ن١ خبتلا نصا نا ؛ ةبيالا هندامو خبتلا مهأ 7 2« 7

 < يف

 نيينابسالا راجلا نس ةيديك ليتك سس انتا سونراك شاملا ىلا هرزب لسرا 0000

 .لاغوتربلا 5 كئتقو امرف ريفس ا انحوب 4 ٠.١ ةيده مكدق | ةئس يفو ٠

 مري هاعدو 34 ةشدح 0 فراعف سس كل ةهةنعو د دكللملا 2

 اهوعدن ةماسلا ةداملا نم خبتلا ةنمضتب ا١ دمساب اوصخ مث ٠ توكين ةثيشخب

: 0 
 .رادقملاف كي ردناي لا ضءاخلا دعب المذ اهإ واو موملا ىوقا نم نيتوكينلاو .

 لثقب عقنأب ريضحةسأ اذ | وحدو ةئاملا قى : غلج ةدححاو ةراكيس يف هد دوجوملا '

 رضحتسملا قدنتسا ازاو روفلا هت بلك نال ىلع ةدحاو ةطقن تعضو 9 نيلجر

 «دع نياركيلا رادقم دار كو مبتلا بورعذ . فلق نينوكيلا 0

 هيل رعلاو ةئاملا يف !دحاو نمفتب يردلاو يئاثريلا ءضناخدلاف دوجا جا 0:

 سانجالا ىوقا وهو ( 16 آ.01 ) والاو * ةئاملا ف نينثا يغارابلاو ينافاملاو يلب زاربلاو :

 ةناملا يف ؟و 7و 1 1

 ةنسم يفو أ هوعزو بر هلأ هبرعف وغابأت ْة 0 | مساب هوم ف 1 100280 ) ٌةري زح

 0 ديا اا بخت نوواس رركيم ارا ةوبإ دق صح واول دهسا تان وي ا ويف 5

 2 ةفيطاوو "ا

 : ١ ظ

 ختلا لماعم يف نولفت*ي دلو 7٠٠١ نيب هنا ءابطالا ,ذ « ناخدلا ليعاقن »

 ميضعب ثامو ةدحاو ةنس يف ةناطخم ضارماب "؟ ببصأ لع 'ّ

 فعشب كيسداتلا ىلعو نب ارشلل ةقفارلا باصعالا يف اًريبك رثؤي نيخدتلاف ْ

 ظ توملاثدحم اماريثكو امطقم» ًابرطسا 0
 مدعو نام هارح نم لض# باقلا وه نيخدتلا نما ءاضعالا دشاو ١ ٠

 ءايغاو ةيودءدلا رولا يف ماظتنا

 اذا اهس لكالا ةرهش دقفيو مغملا رسع بيب هنا ةدحملا يف نيل و

 قبررلا ىلع لمستا
 ما

 ا 1 08
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 ب دكار تنك كلذإ ٠ يظنتلا ةياغ ةملظنم نكت م ام اهيف قبقبللا نلت ال اهيال
 ٍِ بابسالا يدنع ترفرف + ردملا ةلزنااب ته محفلا ءافطنال رحضنا ةراتو هلامهال

 716 ىفه ذاو ٠ ةقبقبلاو نيخدتلا نم اقتءم ارح تحبصاو اهتكرتف ةايجرانلا كرتل

 ل دايت كلام تدبصاو ةداعلا تلطبأ' يا تدقتعا دبعلا كلذ نم ربشو ةنس

 ١ يب تلح يتلا تابوقعلاب ركتفا تنك اهئانثا يفو هذه يتلاقم ريبجت ىلا تدعف

 اظنلا لبق نم اروط نيع ةسردم يفو يدلاوو يدح لبق نم تببلا يف نيخدتلا
 را ةغرافلا راذعالا نم مدقا 0 و يوعرا الو عدترا نا ملاناو ءاسورلاو

 ”ًاهتخا ءارو ةراكيس ل عشا ءادغلا دعب يناري نم لكي لوقب ناكف هلاطباب ىلع ريشب
 ظ 8 نذا اليت اذاف نيخدتلا روض دقتحتو بنيبط تنا روتك اي : ةساخأ ىلل
 ' ادلسا يف نانالا ربما اف ٠ بطلا لبق نيخدتلا لع :تدتعا يلا سيجا :تنكك
 لاق نمو ٠ ىون ام لك ىلع هتدارا وا ةفرحنملا هلايما نع عافدلل ةغرافلا ريؤاغملا
 بفيعض وهف « ةرضملا دئاوعلا نم اهريغنع وا نيخدتلا ةداع نععالفالا حيطتسا ال »
 امنتسا 4 ران .نع نالا ثخبنا نيحدتلا عم يتباكح تبتنا الا سبل ةدارالا

 ظ  هرارضا نعو
 لاول فلذ تانابب ضرالا يف لعج قلاخلا نا «هب نيخدتلاو غبتلا 0

 تابنلا نورث اوناك نولوالا اكي رما ويجحبف ةدعالو هل دح ال ام ىلا ايعاوناو
 بل غبتلا ترا ةدهاشملاو رابلخالاب اوفرعف شئاشملا لك نم نولك أي اوناكو محللا

 مهئادعا : ةدابال مهمهسا هتراصعب نوممسي اوناكف ”ماس-:يقم تابن وه امنا لب ءاذغب

 1 انا ( نئاب ممأب هوعدو ةهلالا ةّبر ىلا هوعفر ءادعالاب همس كتف اودهاش الف

 هاذا نم املخت ّرضال دحسي و هعئانم عفانلا دبعي ناكف اهدق نانالا بأد ناكاذبف
 مل ذلتو هناخد نوقشنتسيف غبتلا : قري ةصوصخم دايعا هلالا اذهل ماقث تناك دفو
 ١ لكذس ةلالا اذه ةدابع ترشتناو نيخدتلا ةداع كلذ ءارج نم تأذنف هنحئار
 07 .ناخدلا ىلع مس را أب ىتح هنيدب 3 هل نيديعتملا ددع دادزي موب ٌنكو راطفالا

 7 ةدخنملا ل يفو نويلم ٠٠١ اسنرف يفو. يونس كنرف نويلم ٠٠١ ارئثكتا يف

 . نيذلاو نويلم ٠٠ ا 0 نولمعتسي نيذلا ددع غلببو ٠ ًانويلم ٠



 ل لا كا نور نادل لمعان 0 ناكو كاوا هلع 0 لمفاو ٠
 نع يناعنمي اناكف يدلاوو يذج اماو ٠ ةطن#ل هراخذاك ةنوأوم هنم رخذي ناك 1

 الا فك كريس يأت لقا يف قوت نكت ا انكل تابوقملا 0 نيخدتلا
 ًاناهرب دجا مل ذاو - امه هنع ناعطقن ال رف ارش نيخدتلا ناك نأ : يسفن ٠ يف

 نع ينعنم ام اذهو نيخدتلا تموادو ياوه ت تكرر يلياس يف تيضم هلاطباب ا

 ا مزالم اناو اهمذا ةداع نع عالفالا لبق نالا هرشنا ام مشل
  *يظع ”تلعف اذا كيلع راع هل. يتأتو قلخ نع وتنال 0

 كاذ ذأ تيقبف قدصي ال لوظ ام يسح لمس ال. نمو لالا 100
 ىنح يلا غ 3 ىلإ اذه نم تلقت 0 ملا المعتسم نيخدتلا ىلع ابظاوم .

 قارحا #[رع ةرابع كلذو يسوي * ورك بلع 0-0 غيرفت ىلا ةداعلا يل تغاب

 مقاولا نينثالا موي ةباغل كلذ ىلع تغبلو مو. هيس ( ةراكيس ) ةلافل نيتس

 يدب تددم ذأ 2 نا لاو لس كل ةنس لّوالا نيرشن 4 يف
 دفو ٠ نيخدتلا نع عافا نا يل ”نءف يثداع فولأ: بسح ةبلعلا ذخال يبيج ىلا

 ةعاسلاو مويلا اهيلع تدتكو ةباعلا تذخاف ةفافل .نيعس تارحا دحالا راين تنك
 تابهار ىنشتسم يف يلغش ىلا تجرخو هتلفقاو قودنصلا يف اهتيمرو رك اذ 15 ةئسلاو

 تاي رزاعلا ةبحملا .
 هِي يناري 'نا هعسو يف ناك اًدحا نظا الف يلع دددش موي نم هلاي نكو

 تناكو هغراف اهجرخاو يبيج ىلا يدب دما تنك ذا كدضلا نم كلاب و لاخلا كالت

 لك يف ةبونلا ينينأت كاذ ذا تناكف ةراكيس ةعاس عبر لك يف لءشا ْنا اًداتعم
 يل علقت تركو لاحلا 200 يلع مايا ةينامث تدضقف يدفن ربصأ اناو ةرم ةعام عبد ْ

 يدارفنا ف يسفنل ةياست و يب ناك امم ضعبأ م ةليحراتلا ىلا تدمعف ٠ .نسافنالا :

 .اناو درفنملا وطاخ يلسي و ركفلا هبي نيخدتلا نا ينظل ةراتكلا نيج يركفل اهيبننو ظ
 تءيبصأ: ةيلئستلا در -اهتافخا يلا ةليجرالاف ٠ يدجحو درفتمالا)و ب١0 5
 ةليحرانلا ماظن نقلاو كابنتلا نم سنج دوجا عاتبا تناكف ةرئاج ةداع نمزلا يخارت لع
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 يشوعملا رهاظ كب لس (ةيلداعلا فس
 0 : : نوعمم يذنفأ رم ( ةيلاملا شتفم )

 اال قرشل يئ اهنرشن هذ. يتلا ةلاقاا هذه عضا نا دب را'يباتك يعنا البفو
 1 14 شو ةميظع اهتدئاف

 ْ . يروا ك كب ركأش روك او
 يللا بتككلا يف ىرذصلا ةحارجلاو ينيعلا كينيلكالا سردم
 00 : ةيئالا ةلاسزلا يروملا كب ركاش روعكدلا انيلا ثعب
 3 5 ١ مرتح ا قرسملا يدم يديس

 0 اا امو تاونس ب را ذنم اهتبتك يتلا ةلاقملا هذهب كيلا ثعبا
 2 3 اماو « لعفلا هبذك لوق يف عفن الو » يلمع يلوق بذكأ تنك ينال
 1 نيسم+ ينن دبعتسا يتلا ةداعلا كلت تكرتو « لمعلاو لوقلا يدنع قباطت
 ن اهاسع ءارغلا مناجم هس اهجاردا (يخار ةذبلا لهب ثعبا نا نم ىثخا
 زبقو ٠ انا تلعف  هنم صلختلا ىلا نفي نيخدتلا ءادب نيلعملا :نويع

 0 هل يندر# خيران ركذا هرارخاو :ناخدلا لصا ناي يف .شولا
 | ١ ادع 2 ناك نم ذاقنا 8 ةيغرو ماركلا قرشملا ءارقل ”ةيكفت ”هنم
 0 2 ةئيسلا ةداعلا

 أوس عبس نبا انآو نيخدتلاب تادب « ناخدلا فردا يقبدوبع خيرات »

 مهنيبالغ رمحلا راقوو بيشلا مهناز اخويش يتدهاشب كلذ ىلا 0

 لاوو يفج مايا انتيب يف هدهاشا تنك امب يقّرشت دازو نآو نيا لك مههاوفا
 1 ًاصخمش نيعب را ىلا نيثالث ءاهز انددع عمدجي ناك ثيح لاوطلا ءاتشلا يللايل

 ١ دعاصتيف هلعش 5 0 هوش#و هماما ةليوطلا هنويلغ ةصق دحاو لك دميف

 هنا 00 ضف هربثأت نوكيف تيبلا الدييف نخادملا نم جراخ هناك اقيفك

 يا



 تدك

 هقوقح لا دحال حمس الو اهزعا سفنلا ةزع نم 1 0
 تباث يدنفا لس ( قوقحلا ةرئاد سيئر )

 داعلا كب نطصم ( ءازجلا ةرئاد سيئر)
 يددفا مشاه ( يجدبساحملا) ٠
 زاب يدنفا ملس ( يومعلا يعدملا ليكد )
 الو ةمالسلا ابحي لجر شبح بوقعي فسوي خيشلا ) ينجالا لكلا ل

 ةيسلرفالا يف ردأق وهز يسركلا الا هنم ىكّشني دحا

 سيرلا كب فيصان . ( يتلا لقلا سيئر ) ٠
 .:» وهونريبشلا هراشب خيشلا موحرملا نبا يروخلا كب لياخ ( يبرعلا ملقلا سيئز ) ْ

 ايمشر نم يروحلا خياشم ةلئاعل يملعلا عرفلا نم
 اذه ينبوتلا كب ردنكسا موحرملا نبا ينبوتلا كب دعسا ( لوا نامجوت )

 لدع ىلط دهاش اذهو ةنس "5 :ده هدلاو تامادخل اًرظن هتلود هددح ىذلا

 . انفرصتم مامذو

 بحاص مدخ نم قدضاو مجرت نم قبلا باهش دعس قئافريءالا ( نامجرت )
 مامزلاو ةدوملا

 يروا كب هل ( قاررالا مق سيئر )

 فيصات كب محلق (رمقلاريدريدم )

 راظيبلا كب بيبح ١5١8| نوم كب ميلس ( ناورسسك ماقماق )

 نزاملا ديشر عينا ( نورغلا ماقئئاق )
 نالسرا بيجن قيفوت ريمالا ( فوشلا ماقْئاق )
 5 كالام ريمالا ( نتملا اتفاق

 دول كب دعسا ١5١8 راطيبلا كب بيبح ( نيزج ماقماق )

 اشابلا كب سايلا 11١ لهاجلا يدنقا ناهلس ( هلحز ماقماق )

 ٍينودمجم كب سايلا ( هروكلأ ماقأق )
 : انهو نيتي رومألا نيناه هتلود دجوا ديل

 يل 0 0

02 00 

 0 يي 0000-6



 3 ا

 يي 8 ام دعبو ةديرملا بحاصولا اهذخا اًريخا هل اهذخ هل تلقف لوسرلا

  تالاير ثالألا هل تدجرا دعب اهف يل

 ( نادبل يفرصتلل ينانلا رودلا )

  عباسلا نانبل فرصتمو كدر ف شاب فسوي
 : 3 00 1903 ةنس زومت ٠ جانب فرصتم نبا فرصتنم لواو

 ردقيلا نس فو هيب يف ىلعلا لمناوإ ١810/8 ةنس ةيلعلا ةناعسالا يف هتلود دلو
 ا : 0

 ةيجراخلاو ءارفسلا تانروبارا يصوصخلا لقلا ريدم حبصاو ةيجراخلا يف لخد

 ةفيظولا هذغ هدعب نم تيغلا دقو 0 م
 ظ . لالا ةيسنرفا ةناتسالا يف كنب بحاص لاروبك ةميرك يمول ةديسلاب جوزت

 11١ هنال هتلود ىنع ايش لوقت انكي الو ةيفرصتملا لاغشا اهمهب ال ةحودمم تافص تاذ
 ٠ 0 وزع موزح لجد هنا نع لدب 01 رانولا ملا ارامي

1 

| 0 
4 
3 

 ا

 - يلامالا تمصاف ماظنلا ظفح كي ١ اضيرم - هنال بارطضالا بجوت تناك
 0 ٠ ناكى م مومبلا ىلع نال دريل ينقل د « داو لك ناكو ةموكذيا ةزيتعم ليغ
  .نحالا هريغ نكي مل امراص ناك ىت» ا ا مدبب نيل محلا
 5 | مدعو ٌةوقلا هنمأوأرف هدح ىلع دحاو لك فقوا رضح امدنعف تائم الو دحاو دادبئسا

 ١7 3 مدعو لزعم يف ءاجرلا لوبق مدع 'يش مهاو قوقملا يدعتيو "ىطخي نا. حامسلا
 ' اذهف رخالا كلبي نا مهن» لك ديري يذلا بازحالا عم هلادتعاو هركف ىلع دحا

 نمو هدادعتسا نم ىرن 5 .ةديدع تاحالصا هنم ىرن هللا ءاشناو نالا ةناعك

 يره لكلا قباو ضعبلا ريمف هنع ضحنب ىدتباو هلحم يف فظوتم لك قبا هلدع
 3 نوولاحلا نوفظوتملا مث ءالوهو

 : أشاب فسوي يرومأم
 عمقدصلاو مزملا لجر عمللا يبا نالبق ريمالا ( ةرادالا يف هليكو )

 1 اريصالا



 يب "565 #»*
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 بيدا لجر وهوه 4ب ! ينتفرع يسدلو ةدي رجلاب ينفرع يذلا وبف ميدقلا ي يتم

 اهبحاصل نونفلا تارك ةدب رح كالذكو لكلا - جز ءاملا ٠ نه لبسأ ةلداحلا بجي الا 5

 يدنفا رداقلا كيع ةداعسأ تور هدب رجم يفامثلا يديفا رداقلا كيع ةداعسلا بجحاص

 مالسلا بارض ا نه وهو ًاقباس ةراحتلا ساحب سئئرو يلاحلا ثتوريب ةئدلب سيرا 1

 و
 ناو اك بيلا بن يلعكتنمامرشا تنك تالا يشل هير لل +
 ةيملع تالسارم ةلنج قرسشلا هلم يف يل |

 اهباحصاف زرالا ةدب رج ف اهروبظ ذنم مويلل ينبحاصت لزت مل ينلا ةدب رجلاو
 يف يلو نزاخلا ديرفو بوليف ناذيشلا امثو يدابملاو ةدوااو قدصلاب زرالا نم تيثا .

 ساوب بالا ةرضضح ا_ميحاصا بذجلا ةدي رج يفو اك ضيا تالاقم ةضورلا ٌةَذِإ رج
 هنع تركذ يذلا يروفكلا

 موحرحلا رابخالا ةقيدح توريئ يف ابءدقاو اهتفرعؤ اهتأرق ىتلا دئئارجلا هذه

 يروخلا يدنفا ليلخ .
 نحاص لسرا ةئسبلا رخآ دعو دئارجلا ىدحاب اكرتشم كنك | 00

 كارتشالا ةهثو تارسملا ممم يباثك ةرشن هل تلسراف كارتشالا ةهق بلطي ةرادالا

 نالا ٌةذحاو | :بامكو 0 ةعثنا هل تررن ةلدابملا رورسم لكب لبقف ٌةدحاو ة هعفد

 ايهنم لك نوكم نيا ةئسلا رخآ يف اهسب قرفلا نكلو

 تناكق ينم بلط نودب هتديرج ةدب رج بحاص يل لسرا ( ىرخا ةثكل )
 ثابطرملا نعو ( سفنالا رومأم ينناك) ةينيدلا هنابجاو مقو تام نم لك نع نربي

 تالافتءالاو تاحايزلانعو (يثعينناك) نالف هفرش امدنع نالف ابءدقينلا ناولالاو

 ''لجالا في رشت دعو ( نيلسرملا نم يتناك) يفالفلا سيدقلا ديع يف تمتا يقل

 لصو هلبق نم رضح هدم دعبو اولصي البق نالف ةلادع وا نالفذ سدق وا موكألا

 كعم له لوسرلا .ىلا تلقف يديحم تالاير ثالث هنت يذلا كارئشالا عفدل

 لوفا الصو هل تررح مث يل اهعفدف معن لاق ةيزيلكنا ةريل كيطعال تالاير ثالث

 بحعتف هندي رج يت ءارق ٌةرجا يفالفلا نالن نم يديجحم تالاير ثالث يناصو هيف



 د1
 يرفلا ذخا هناكف ”ةطينرب ارولل ينحي "ارق
 7 0 يورك يدلل نم راسل ام د عل

 م ةرهشلا بستكي هفلاس لثم ىشم اذا هنا عيل ينأي ام هل اناق ديدجلا

 4 رج رج لغو هرعو ليج قباسلا اهسيئر رختفي
 ا "ره ربا اهيدنع  ةراقحلاو ةسائرلا اعلم .ىلا

 , هرايح تناك ناو روخايب 2 ليخ ناك نا انمهب سلف
 .هراح ليللا يف ةحارب مانت - هيغبن يدلا ”نكلو
 مراح خيشو سياوبلا ديدهتو ليل لك اخارص عمسن لو
 . هرافس فرانوال وا ريعل قسفل ةسردمه ءأقبا الو

 وكتلا رفص ند 8 حاصالا ارفا (هفرعت كو ادهم دالوا امه نانواو ريع

 ا ةنارعا مناك هبناجيو ةبرع ك1 ناز تيفا ( ةتككن )

 ' ني قلي نا .هنداي» نم رارسالا متاك بلطف ب بلكي نا ةفدصلابو

 0 يرارسا تاك هتبجاف كبناحي 0 قيفرلا اذه ام هتدايس يل لاقف
 001 يملا نع ]ذبل مكاو ماكلا

 3 : 0 اوبل 0

 شيئنتو دج كيس رمثلا عيضو يهتم تاب دق يذلا ءازج اذه
 دخيو ربيع الب ٠ 0 مسا | رتيدفم هاجلاو ىنااو ىنغلا لان

 ١ ورد تدب ىرنكن اوياتاب دق ىديق خيراتلاو :انبل حفس يف

 اع يو ماظع لاجر نمز لك يف اهنم رهظ ةميظع ةلئاع ايفك» يف دجوإو 0 ٠
 مظوتم نم لزاز يدنفا بيايف يمايسلا فيطللا مهشلا نالا اهنم يذلا لرو#

منربلا يف دوجوملا نورا اا نم دي>ولاوهو توريب ُْف اسنرف ونالعتق
 7 ارا

 0 هةئاماو هتدوه قدصو هتماقتسا نم كلذ

 »0 اندالب دئارج »

 ١ ليلخ اههحامل تللاحلا نال 1 الوا أمم هتفرعو مقابر
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 ملحو عيدو

 انف لك ريم ٌةعبجا اهتيضق ام اذا لعفت اذام ينباجاف دج هيلع تححلاو يل
 نئيمأ نكفا

 ةجوز عم هجولا دوسا لجر انيلع لد ذاو سلحم يف تنك ( ىرخا ةتكت)
 لوقيو ةداعلا يث 5 نوزماغتب و امعب مبضعب نورثن» نورضاحلا ادعباف ردبلا لت
 كلذب تاقف ةراستللاب هركذب لك

 ماَيلا ردن دونا ةنقفرب نار كم رطاوطا ترا |
 ماللغلا يف علطي ردبلا ناب انفرع دق ذا اذب بم الف

 لوال قالخالاو قلخا' فيطل باثلا اذه كتيع قشمت (شسلا |
 ارت امدنعغ كلف اهمتبو هعدست هنم ثيدح لوال كتؤأ احلا 10١ راق
 ثا هلكو هل كا حبصت ةعاس مبر دعبو ةءاهشلاو ةكورملاو ةيركحلا قالخالا

 جاوزو جوزتملا ةدص هم يغارلا ةنت يباتك ينم بلط دقو ةلئاعلا فاصوا همه

 هل تاقف بزاعلا

 بذملا ةججز را جوزتم مصنل 9 تلعج ةنحت يم”لطل 0١
 بدالاو قلما حي اليمح السنا ١ نعت الب اموي اهدحصن نت ىقلت 1
 بتكلا يف ءاج دق انك نع كينغت ”ةدلاو رسملا اذ نعتئش اؤأ لسف
 برعنمو مجمنه فرظلاوفطال الثم ىندلا يف كتعضو اال
 مفنت تدع امو تبش دق هرب يل لاقف اًيدف هفرعا تنك ناكل دضا نا

 هارت ال تنا اء رو يبش ىرال يناقبا يذلا لل دجلا هةبحاف

 هناك فرحهم يدمي و ءارولا ىلا اهفدحي و ةطينرب سبلي ناك نرفتم دغو يف تاقو
 يجنرفالا ءادلاب ًآباصم ناكو ادج ند لصا نم وهو هريغ اهعبقت امو ةطينربلا قلخ

 ىرعلا دعب نم جنرفالا دقت: ىرولا نيب ام دغولا اذهل رظنا

 28 مود

 يدالوا ينافال يح تنوريب ىلا اناصو ناسن © يف دفلا موي نم ةسواسلا ةعاسلا فذ

 - قيوي# ىلا ةجاح ءاضق لماك ةساو يباصا ضعب نم تبلظ (ةنكل |

4 
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 . قت دقو دوبع سرطب ريبشلا يرثملا قيقشو ةليوط ةدم نم ةماعلا ةسائرلا ىلوت يذلا
 أر ريدل اسر افاب ىلا.ىلا نيحو | دج ةيظع ةرهش زاح ىتح ةيمور يف هسورد 05

 ام ةقفلكو !ئاذنا لجال ةمزاللا مار دلا اذ عمجن ركذت ال 3 اهجسنك 3

 ا نيايلا كزيرطلا اهرازو اه 0 عيدب قسن ىلع اهمافاف ”الئاط 1

 ىلا يروا هللاركش تار طملا انمش نبا ةدايس هجوت هروضح دعبو ةيمور ىلا 085 '
 [الظوب اهبثر ناك يذلا ةيدلبلا ةنبهرلا صخت اهناو هتيشربال ةعدات اهنالاهبسركو
 امال ةينكل جيرات ميدقتب روكذملا بالا تدعو دقو ضيحسالا لوثر فري تالا
 ظ ةينالا تايبالا هل تمظنف سوونوطنا رام مسا ىلع ةديشم

 5 "10 نو قلق لل  دوع- ىلإ قا
 هسدق هللا كازإف  هلاغنا ترهجشايذلا سايلاكرطلاهراز دق

 | هسرجي انوطنا هيف تاكو دق مفسوإ مايا يف نادل نابهر

 هيأ ناك بكر هللا مده ال ةقث نغ نح 5 هخي راث كامل

 م |١٠9ا/ل ةنس

 مدقا يذاتءا حادحدلا راطخ خيشلا نب مياس خيشلا راهنلا ثالذ يف تادافو

 ما ء امه ةباغ ىلع هلاوحاو كابذتلا يذر ةرادا سنئرو عم بيدا يذ باش وهو

 جحلا هيدا بيكش مهلباق نيذلا ءاقدصالا ةلج نء ناكو هآرل دج تررسف
 ماقماقلا عع ةنسح هنالخادمو افاي ءاضقب سوفنلا رر# وهو هي.دننا سحن 0-7

 ملظنا فرا ينم بلطف باكرلا نم .ثازاوجلا لوانتي ءانيملا يف ا
 2 تلفو هياط تبحاف هقيدص هنال 4 دنا اضر دمع افاي ماقئافل

 ىفقني ال كلاجو  ةيمح تنا (١)اءاياب
 ىفنرت اال مباوزو ١ فصاوع كيلع تبه
 ىفم دقرش لك نم 2 ةنيما ينوك نالاف
 اضرلا رتثلل دمحو 2-ككيلمم كبر نم

 ١ ةليج اهانعم ةيناب رس ةظفل افاي (1)

 كلا بورغ دنع ماقف روباولا ىلا تهجون نيتعاسب رهظلا دعب سيجا موب فو

 تاراارعنب



 قرشلا وا سرفلا نم مهنال مهدالب نم دحا هب نمءوب مل نالا دحلو حيا يف اود
 « سدقلا ياها عم ةردان 70 1 1 بيجي كلذ لك

 في رظ لجر مهيب ناكو انعم ةريسلا ةيضمنل صاخخلا دع رضع 0١ دحايف

 نوسدقم موق اننال انم كش نود سدقاتل انه ىلا تيتا دق يل لاقف !"دج فيايلا

 دصقلل ال كيلا نا حيسملا نا هتبجاف ادطسو ليس ىتا دق حيبملاو ءايبنالا ةناك روظ انو
 ةباغلا ةذل ضرالا ىلا لزنف رشبلا نع ءادف بلصوس هنا فرع ُهنال لب ماركالا
 ري لو هللا نبا بلصي و رساجتيل ايندلا يف هقلخ لذرا نع لأستو تاوامسلا ىلعا نإ
 ' نم نيجراخ .ءابطا ةدع تبأآروا كنا اكو هوبلصتل ميلا قاف 5 ارش هتانولخم نيب.
 ءابطا مث ءايننالا ثيحو ضي رم ةاوادمل امئا مهعاتجا نا كش نود فرعتف ام ل#

 يتاف اوحلفي مل مهكلو كحالصال كدنع ءايبنالا عمتجا كالذل ةضيرم ؟حورو حورلا
 ةلئاق اي ملشروا ا ملشروا اب جتني دم (يطاخحم ع لاق 5 سب امو حبلا ميلا
 ةحاجدلا عمج 6 كش كيف عمجا نأ كورا رع م نياسرملا ةجحارو ءاينالا

 ردقي رمشإ ند لف منك عج ام حيسملا ناك اذاف ٠ نيدب رت اهو اهيحخانج تحن اهخارف

 ظ كلذ ىلع دعب اهف'
 ناكس را لاقي قحلاو يمدق لصا نم تسل ينوكل هسا دمحا لاقو كحيشف

 سانجالا رئاس نه ةعامح مه لب حيسما نءز يف اوناك نيذلا ريغ مم نالا سدقلا
 سدقلا حورلا مهبياع لخ لسرلا ن٠ اوراغ مهناك تاغالا رئاسب نوقطني لحنلاو لللاو

 مقاولا اعب رالا موي نم ةنماثلا ةعاسلا يث اننا لوقلا لمعو تاخالأ رثئاس اونقلاو ةيناث

 قير عم تبهذف (مامت ربظلا ابيلا انلصوو اناي ىلا انهجوت او. ةنم ناسن * يف

 ليقف توريب ىلا ةبهاذلا تاروباولا داع.ه نع تلاسو هلزخه ىلا جملا يدنفا بين
 اد تررسف اهنم ىواسنرالا رفاسب سيما مود وهو دغلا يف نا يل

 « افاي يف ةينوراملا ةفئاطلا ةسنك »

 دارفا نمدوبع سأوب سلا روتكدلابالا انب ىرد ةعاسفصنبافاي ىلا انلصو نادعب

 يراطسغ سودبترم موجرملا ماعلا سيئرلا تخا نباوهو اطسوغ نء ةيدلبلا نابهرلا
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 5 0 هذه هل تمظن دقو كب مركأ ىلع ىعدبو
 07 ١ 3 ١ هل لاكي وذ يلع ناك د هناك دمل سدقلا ءاج ىسع ولف

 1 5 هككح يف ,ولظملا عدي ملو سلخ ديك لك نمهل ثراكو

 ] محبب هكح يف تاب نا بجت الف هراعش لاوكلا تب نم ناكنمن
 0 ش « زبخلا تدب يأ مل تب »

 نئاذقلا نع دعبتب كانه ضرا بصخا اهنال ةبصخلا اهانعمو ةيدقلا هتارفا يش

 759 ادقالا ٍ اًريس ةفاملا هذه عطقب نا رئازلا نكميو تارئموليك عسن

 7 سورألا راوز
 ني داحل 7 نكلو اذوب ىرق رغصا تناكو مخي تبي. ىلا ادسو كلذ دعب و

 اةذالوو اهيف هكليئوءاص سب ركتو دواد ةذالو امهو !ًدح ترهتشا دقف اهب انرجنيتللا

 «دقلا كعب ةبكافلاو نوعي زلاب ةبص ضارأب طاخم لبيع حفص ٍَُط ةمئاق يثو مييسملا
 ظ 3 : ةلحاقلا ةنوغلا

 ا ةءاعلا
 «دنملا ربقلا يف كشي اك اهي كشب ال اهلحم يف لزن مو جال اوف داو يف

 أ ناليم نكمل دبع نم مورا ةسنكا ايفو ةريداو 0 ” اهيا يب دقو

 ناب لا دد و انيرتاك ةسيدقلا مساب نيتالل ةئلالاو نمرالل ةيناث ةسينكو

 1 ناكسيسنرفلا
 الوكسلاو رف ىرت اهيفف ةمايقلا ةسينك ريثأت سكع ةراغملا ىأرم يلع رثا

 0 ءافص“ كفي ذِحا الو يلصيو رثازلا كرب 5

 ٍ 59 ؟ا هنوكت ةسايسلاو ةفرعملا يعدل يذلا سدوريد مش دع يف ا دقو ةمايقلا

 7 :ء همزاب ناكف يمايس لجر لمف اذه اف حيدملا نع ربما هوطعب و اوءحريل سوح

 آو هت فرعيل هدنع نم ..لاجرب مبحصت نا كالم ةدالو يلع نوشنفإ 0 ىأر
 ناكف لافطالا نم مقتن الو ةقيقلا ىلع علطب و

 ِ / 3 3 لقي نرا هب ىلوا

 1 ؟ لوا سوحلا نآو 5 هكردن ال يملا رما اذه نكلو لافطالا ن نع اضوع يمايسلا
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 هتيلابو ءاحصف لا لعج يذلا لوقعلل ريدملا كيسوقملا ىزدملا حو راو سدقلا ورا
 ناك هتيلابو ةحاصفلا مههو نيدذلا لسرلا عم هلمع ام فالخ يب مم لمجو ٍِى لحناك

 دقننم لك نم تحرتسا تن ل ينسرخأو يف: يكس

 « تارايزلا »

 فرصتملاوناكسيسنر هلا ريد سيئرو ينيناللا كريرطبلا تاراي زيف انعم ناك دنو 8

 سدقلا يف يفوراملا يكريرطبلا لكولا محلا فسوي يرواغا روينسنوملا اسنرف لصاقإلا
 انلزنا ثدحب يدنفا بب 7 قمار عم ةفادص ةلو ةيمحو ةريغ بحاصو دهتحم لجر وهو
 هيف سدأو درفنم 0 عسنم لحم او كانه نيلزان ةنراوملا راوزلا نم ةعامج انيارف ه ا

 امدنعو نورام رام مسا يك فسوب رويئسنوملا ماقا دقو ةنيدملا لخاد وهو راكذ :
 نويبص لبج يف ةناختارطملا لحمو ةينالا تايبالا 3 تمن هتريغ ترظنا

 انويبص ىلا (موي هب ىتاو العم ميسلل فسوب نآك اذه 1
 انورام رام نويبض كي مافاو ىلا دقل ديدجلا انفسوي مويلاو ٍ
1 
 انورطبلا ادغ هيض تيل .هلوض موو راو 1 ش
 هب انوفرعف ةداعلا يه اك ايثغ يعدم اسبئر اندجو يتارابز ثاقوا يفف ٠
 اًرعش تاقف

 نيتالو نايرسس مورلاو طبقلل 2 ةريداترز اسدق ترزامدنعو 2
 نيتس نس يف وأ ني ند يف هب نظيب "جاع مهيب ا نادق ١

 نيطسلف يف رسأ ريغ هل رهتشم فيرعت هب ذو 13 ١

 نيناعشلا موي هربظ الع دق زا هفرش عوس يدا كاذ' ضن :

 ع فرصتلاة راو :
 روزن ترا هنم انبلطو تمدق اك ينإق يدنفا بين انراز انالثلا مون ل

 بيجنتو فسوي يروا انبصو هعم تهجوت يناثلا مويلا يفو انبلط باجاف فرصتملا
 0 ةيواسنرفلا ةخالا ملكتي نابشلا فطلاو. فراا نم فرصتملا تبأرف جل
 د م هلزإب يفي نامل رئاس را هلع دقو ريهشلا رعاشلا كب لاك نبا وهو يدنرفاك
 سدقلا ةيفرصتم يف جراخلا يف اهالوث ةف.ظو ٍلوأو ةنس ٌةرشع تس نيبال
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 5 كيسذلا مسقلا ىلع تفرشا نيح يف تملا ينلا ةثهدلا فصو ميطتساالو ٠
 ظ ١ ثيحو ( ىداحلا هيا ) ناهلس لكيه 3 ثيح ايروم لبج وهو يصقالا عماجلا
 ' .مماجلاو ابرو»ه ليج ركذ نع ترمص#تلا تييريغ 6 م ا ال نا تدمتعا

 : ينايح يف مهقيأ رامث عماج لوا هنا راصفخالاب لوقاو هيلع متاقلا ىصقالا
 0 « يلابقلا ىدنفا رزاقلا دبع د

 7 نكاس نم لان هيسذلا قطصم ديسلا نبا ينابق ىدنفا رداقلا دبع ديبلا دلو
 | ةبس يفو ه 176 ةنس توريب يف ىريدم هرماع لبطسا ةبئر دوم“ ناطاسلا نانجلا

 ا لواو نطولا مدخت لزن ملو تمدخ ينلا نونفلا تار ةديرجزايتما ّلَع لم 5
 1 9 ةيئادثالا 0 رت 9 توريب ةرادال اًوضع ناك ةموكملا ةمدخ يف هلوخد

 ةنالو يف ترانا ريدم م 5 ةيدلبلل اسئر 5 ةيدليلا ةسائر ةلكوم فائسالا ةكح وضع

 هيسديحلا ناشينلاو لوا فنص والا ةئرلا بحاص اهيف لزي ملو ةينس ةداراب توريب
 ةيلادمو ةيزاححلا ةيديدحلا دكسلا ةرادمو صياختلا ةيلادمو ثلاثلا يناثعلاو يناثلا

 0” 000 ذلا قاقلا اغاب نيدلا دمس ديلا وخا وهو ناعم ىلا كسلا لوصو

 ةعيرك ةلئاع هذه نا كلذ نم جتنيف اشاب ينذلا دبع ةداعتس هدالوا ند كيسذلا ٠م
 ن٠ بجي الف اهتاذ ةطخلا ىلع ةيشام اهدالوا لزت ملو 500 1

 ِْ ش كب بين قدصو ةناعأ

 « هيزؤممللا هيوقا ا سدفلا حورلا »

 ١ كش نود نودتتعن هدعبو مولع سدقلا حور لولح لبق لسرلا خيرات فرع نم

 " ثركو حيملا كسم هليل اذيك اًنبج لسرلاب نظي ناك نمو يوقملا حورلا وه هناب
 0 دعب مهنا فيكو ة.يظعلا تازجعملا كات م ىرجا نا دعب هنع هواقةر رفو سرطب

 7١ ضرالا اوفاطو توملا ىلا مهتاوذ اوملسو مهمناياب اورهاج مهيلع سدقلا حورلا 0

 ١ مهو نوهمعب اوناك ةلاهج ةلاحب 9 ٍفيكو دربلاو افايق لاجر نم البق اوفاخ مهنا عم
 5 بك ا ده ]2 اوك دنو ارمني ذاك لكك نوبحعت كش يف اما

 7 ,كلت هتئا نيا نمو دايص نم ردصب مالكلا اذه نا لوقي نمو بوقعيو سرطب راه
 7” نرا ةقيقحلابو ثول هسفن ضرعب و اهاوسو ةيمور يلا بهذ نا هتعد يتلا ةعاجتلا



 ىلع رثارب ىتح يرهوملاب رمالا اذه امو اهلخاد وا ةنيدملا جراخ ناكل هو ناشثلا اذهب ٠ ا
 ركش دحا الو ةنبدملا هذه يف ترج حيوسملا .ةباكح نا هلكك الذب مهملا نال داقتعالا ٠

 نوك نا اهبذ ناسنالا هسودد لح يال دب الو اهيف هنومو هباصو اهيلا حيبسملا ءيجم

 مافو مايا ةثالث ىوس ربقلا يف قبس مل هنال هنءافا لحبك هربقث حييسملا هسادو قبس دق

 مل اذا ناكملا تنال يرهوجلا رمالاب سبل هبلص لحم ةفرعم كالذك تاومالا نيب نم

 .ريقلا هنوكب لحلا اذه ىلع يدقلا ذنم اوعبجا دقف كلذ عمو روصقلابف مضولاب فرعب
 مارتحالا هل لعجي هيلع "رم دق يذلا نمزلا لوطف مهكحيب اوأطخا مهنا بهو سدقملا

 مدعو اهفورظل اظن يعشخت ركفل اهيف دعتسا مل يتلا ةراي زلا هذه نم انيبتنا ام دعبو
 ترورئازلا هلخدي قودك اناكس دقملا ربقلاو ةمايقلا ةسينك نال ينيدلا ماشتحالا
 خايصلا ثانالا عمسإ ةهج لك يفو ةالصلل لحم ىف نورقت-؛ ال ثيح نورودبو

 فئاوطلا ىدحا نا عيمجا ىدحي ناك دقو ةيد لكب ريسأ رك اسعلاو تاغللا لكب

 ناب تركتفاف ةمايقلا موقث الثلث هكلت# ال اليدنق ءؤطت وا امصخي ال الحم سودت
 هيلع فالئخالاب هميلعت اوادبا دقق ماثولاو مالسلا لعيل ضرالا ىلا ىلا يذلا حملا

 ظ اًياصم تلقو ربقلا ماما تعكر رف دنعف

 مهتهلخ ذم سانا ةمحر نم تئِج اهم عوس يديس
 : مهتفلخ راب نولوشو اوفلاخ دق نم رشهيناوب ال

 ىلع نيدلا انأقب خم كيعدنع 2 لحملا كلذ نه تثجرخو

 ةمايقلا باب

 2 ىحقالا عماجلا

 يعد٠ يفابقلا كب بيغ للف نه همردنجلا رافنا ىءا انانا مويلا كللذ رهظ يف

 دبع ةداعسلا :بحاص نبا وهو ىهنالا عماجلا ةرادزا انعم هجوتيلا سدقلا يومج

 هيلع وه ام فدو عيطتسا الو توريب ةيالو فراعم ريد» ينابتلا تس دنفا رداقلا

 فرعي هدلاو ةداعس ةجرت نمو ةنسملا قالخالاو ةءورملاو بدالا نم باشلا اذه

 ةلئاعلا يف ةلصأتم ةيعيبط ةيجس اذه نا



 7 د ”ةءاداؤ

 يتلا و اهتنادرب 0 يل ا 0 يي ا

 3 تزن الان رب هناك فاص رجيلاو 0 هلق نمل 2 افاي ىلا الصو
 .ءانيملا هذه ةريش نال اي رطضم ناكف كيسركف اما ةحار لكب ربلا ىلا تلصوو روباوأا

 . رهاظن ولو ناسنالا هل نمأي ال ريرش لك ةداعك اهنم انيما ناسنالا لمجت ال اهتءادرب
 ظ م سدقلا 5 انهجوت نيتعاس روظلا لعنبو ع تاجاو ا تدب تر زف 0

 "قب رطلاب انررمو ةيديدملا ةكسلاب جالا كيسدنفا ديشر ةمادمو جالا كيسدنفا بي
 ا ” ةعاسلا جلشررا ىلا ا-دلصو تاعأس عبرا دعبو رتسو لوو ةلمرلاو 0

 ٍ ”ارأل دولا ناكو |5 ةج رازا ٠# في مقاولا رونلا تيس نم ةسداسلا

 د افصاع جيرلاو

 3 اشروا ورئاز »
 1 ” ىدويهلااهروزي 0 ا 57 ةباغ ةلم لكل للم ةثالث سدقلا روزي

 ا | كرلم يفد لكيملاو ناولسو درادو ههاجو هزع اهب ركذتي يدوهلاف ٠ !ملاو يحيسملاو
 ١ يضاملا يف ةحظعو رضا_لا يف نزح ىركذ هل يهف حونيو رسسحتب و فسأتيف هثمأ

 ِ | ايف هتالصو ايلا رمت لوخدو بارحلاب هدوعصو ملص يبنلا جارعم اهب رذتب لملاو
 ٠ ةناهاو بلص اهب رك ذتيف ي يملا اما مويلا ىتح لزت لو تناكهل سدق و 5 سو
 ١ الو هتوملل الو هتدالو فاوأم 1 دج 0 يذلا كا5-:ءديسو هملعم بيو اراقتعاو باذع

 / مدجمو هزع مايا يفو اقاعم بيلص ىل ىلع تامو تاقرطلا َُط شاعو دوزم يف دلو هنايح ٍن
 ا ا ىري نيح يحيملا دنع ةيدقلا ناز الا 0 0 0 و رص

 1 9 يف 1 زا شلا نجر ا .ةالئاق هئاذ يلع 3 0 0
 1 ْ ضرالا هلا هنأب كش اليف

 007 00 ريقلا 0



001 

 .هتءدانمو هفرظب رهتشا هنال هعدت 00 دحا 2 ( ميدن فقال

 اداب ةئد اعارو بلطي ال نا هيلع هبنو كاللا رنسل هدهح لمعي نا ار را

 داعو ا دج كالملا ريس ىت> ةمداخملا 5 داحو كالملا دنع ميدنلا لخدف هي عطقب باط

 ناو ىددس بهذ هبعت لك نا يدنا 0 ةناف ميرللا ىلا لخديل كالا ماق ربسلا ءاهتنا
 اوهبن دقل يالوم هل لاقو كلا ىلا مدقتف مجرت ال ةصرفلا ءذهو رو رسم كلما ٠

 كلملا كحضف ينبطعت ال نا كيلع هبن نم نكلو كتلالج نم امماد بلطا ال نا يلع
 تبلط ٠٠١ يننا باجاف ميدنلا لام كاذب ريزولا لع امدنعو ةميظدع ةزئاجب هل رماو .

 3 كريافت 15 تلال 5

 هينا رم

 ةقينارت "وأ هيلا نال ربك يف 4 هيلع رثاب هرغص يف نانالا ةعمسد ام ناب كشال ش ا

 رمل الو علا الف ءدقعم يو هنهؤ يف عار لوالا هداقتعا ىتم نا دب الو ١

 ةعمس ام ل واوق اهين 0 لش رواوأن سدقأافاريخص عادلا | ليزي نا ةنكع

 ريمازو عسا اتنكا يتفرعمو ردا لوا فن هب دقتعيو بنوك قرشلا يف ناسنالا
 هلاثمأو هتكحو ناءلسو دق ليج نويوص نع اهيف درو ام ًارقاو كلملاو يننلا دواد ْ

 .كراملاو ءايينالا ءالوه ركرم ةفرتا اوك قوشنا تنك يا 0002|
 دحا عاطقسما امو فرامملاو مولمعلا مدقن نع غر «نلا هيربذ نآلا : ىتح مث نيذلا ٍ

 رق غل لك ىف دداد 1 د فل و مريظد رهتشي نا ءاياعلا وأ ةفسالفلا نم :

 نع سلو لاوقالا ةسح لزت مل هلاثماو نايل. ةكح نا اك ةسينك لك 00 1
 ردان رمالا اذهو مهمركاو امم كولملاو ءاينالا ءالوه كيسرشبلا سنا مْبَحا ثبع
 يقاب نع مزايتماك ةزاننمم اهومامو يتاا ضرالا ناب مرج الو ةصوصخم ةبانع الول دج
 اهيف حيملا دوجو وهف سادقالا سدلأ مب اشروا لعج كيسلا مهلا رمالا اما ٠ رشبلا

 كالت ىرال قوشنا تنك كاذلو رغدلا ىف هانملعت ام اذهو هنازخعمو هلامجاو هتصقو

 نري يوجب دعب ةنسلا هذه ينالا 11 ينانت مل فورظلا نك ةسدنما ضرالا ٠
 32و33
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 اةينرفالا ةسردملا يف قوقملا سرد» نيما ثلاثلاو اكبرما ةموكح يف بيبط يناثلاو
 يف يذيملت ة ةنس لوا ناكو توريب يف بطلا لع عبارلاو كانه هندهاشو رصم يف

 'قتح سرادملا يف سماخلاو ةيناكي رمالا ىلا اهنم لقتنا مث ةيسنرفالا بطلا ةسردم
 7 هر ءابطالا فطلاو ربما نم ناهلس يلع روعك دلاك ضنا علا باعنصا نم هترهصأو
 0 ةيزياكنالا نيلقعب ةناختسخ بيبط

 ل 8 ةفعو ةماقتسا وامم فوشلا ةكمحم (يئر .تفلخ ياو ةيملعلا ةيناذلا ةلئاعلاو
 ”لاقعلا خيش يضام نيس> خييشلا ريشب ريمالا ةدم اهند ربظ يذلا نيدلا زع ةلئاع شن

 ْش انلق ؟ ةريشلا لحاص اهنم نالاو
 « نيدلا زع يدنفا دمح »

 1 "200 ءارلأ ةرئاد يف وضع نالا وهو فوشلا ةكحي ادلف ا سارت يذلا
 ١) سأرت دقو نيزائتملا ءابطالا نم توريب ةنيتنرك بيبط نيدلا زع كب مساق ءابطالا
 . يدضناكرو هيمح يدنفا سابع كلذكو تلق 5 نادمح ديعس خيشلا 1 ل

 ١ هلافشا ةرثكل انو ىعتسا اًريخاو نيمسيقتسملا لاجرلا نم هنكل نيساكب ءام ىوعد يف
 هذه نيقداص ةاضق باختتاب اوفلظي لق مهضعب عم نيماقئاقلا براشم تفلتخا امهمو
 3 اهتاقيفوت نم اذبف ةكملا

 1 « ءافو نودب ليزجلا ءاطعلا »
 . ثععت بلحو صم نيب ةيديدملا ةكسلا يف نحن اهبب ةحايسلا هذه ءاقثا ين

 ١ 07 | ةهنلب ةاليمق هددناو يلع عر ل لعد هنا يثو هل ترج ةصق ربخي ةلعر

 | الأ رتب يبف حرفلا نم ريطي داك ىتح لجرلا اذه حرفف اريل ةئامي هل رماف ( رعاش

 3 0 تاذ يف ةفداص اك يرفن# 5 0 لجرلا ناكو رجض ىتح رخآ يلا موا نم

 5 ةينالا راعشالا هل لسرا
 7 لاملاب مراكملا تاذل 03 لطمم كنا ريغ ليزج 1
 0 لجيلا يلااولام ثكملالاطا الو ةموق دعوا هللا مك ىسومت

 32 لدبف ةوادعلا سئبو هودع رعاشلا مبصاف ًاًبيش ضبقب ا اذه لكعمو

 1 رم هوجم ناكو وحملاب

00 



 4 ل د 3

 اذه 0 دالبلا ف تار اهل يبلا ةريهشلا كيلا كبع تل ةلئاع نم 0

 ارقشوبا تدب ةلئاع فو روطامغ يف ةزك ىرخا ةلئاعل ةياض ل 0 ٠

 تجيب دقف "يش امل قب لف“ نالا اما: داب نيثالث ىلا ني رشع نع ةبانلا وشر 5
 مماق نيبو 1 يتلا ةفادصلا اماو ةفايضلاو 5 ليس ىف يف اهني قفناو قازرالا كا ٠

 زوبشملا يلع دمحأ خيشلا امدح عع يدلاو نمز نه ُةميدق 7 ىدنفا نيسحو , :

 قوقحلا ةرئاد ىف ١ بناك ىددفا نيدحو نيزح 0 ىف وضع نالا هيسدقا ساق ْ

 ىلا ني زج ىلا انعجر رتاب نمو ٠ اليج روطامع يف اًرصق ىنب دقو ةسيفانتسالا
 ١ ةريخالا انتحايس يف هده فيصلا لذه ةلكتا نيساكب ٍّ

 ى» ول ةكحم » :

 نادل اهيلرت نيذللا نييفاقماقلابو اهسأرت نمو ةكلا هده 0

 نالاو طالبتج كب .ببسا مثىنطضم ريمالا مامحلا ءرينالا مشوا نودخأب الو نوطعيا
 مهلشم ماما ءاسور تناك كالذإف ءالوه نم سفن 0 دجحوي لف قيفوت ديمالا

 يذلاف دعب نمل الثم اونوكيل ءاسورلا ءالوه تافنص نع تكن نأ هَل ال كاذلو

 موحرملا و 0 هنارعأ
 نيدلا قل ديعس خيشلا » .

 ريغب و ءازجلا هاو يف وضع ةفدب نَسبلَو )و ةغ سبر ةفصب الأ م

 هيسذلا رافغلا دبع نيدلا نيز خيشلا ابنم ربظو نيبنءملا عم ترضح اهءادتبا :
 ةليالاا كلا نجا اع رئاودلاو طقنلا اهيناثو. نامزلا ىرحم اطوأ هبتكم رهتش ١

 ريمالا كح ةدم نانبل لبح يف ءاضقلا ىلوت.يذلا نيدلا تن دمحا يالا ِ ل
 روهملا ني دلا ينل للاصوبا خنيشلا فوشلا ءاضق ىلوت نانبل ل دنعو يباهشلا مماق ريشب

 0 رثا ةيفتقم اهرالوا لزت 4 ةيملعلا ةيزردلا 0 2 ةءاقتسألاو ةفعلاب

 ظ 2 هعمجاب حافتلا يلفا ناكلمت اتناك دقف فوشلا يف ى ا 0 ظ

 1 نيمبم "الاجر تداوا ةلئاع نم وهو ندا ملاع م م حصفأو عما ىذا وهف 00

/ 

 70 ةوشرلاب مهيف بيعال نيماقئاقو ءاسور تعمج اهنا فيك يئا ا نيمو وما اه

00 
7 



 "مال انتم اهنم تجرخ ين ةصالخلاو لصنلا كاذ نكك مل يتصرف نكلو
 , ىلا أهنم تعجرف نوملأي انلثم مهف مهياع بنذ الف ديدش اهرح
 1 ىلا ة راثخحملا ىلا اهنمو نيدتب ىلا اهنمو رفوص ىلا كدلعب يىرسو

 0 ا ظ كانه ثرزو
 000000026 يحج اشاب نيادلا نيز »

 من هما يننال هرصع يف ةغبانلا اذه ةجرت نع ثوكسلا نكمي ال انهو
 هالن نم رذشموت 77 ةرالخا يف تنك ًايدنع هم ةيرمما 5٠" ةنس ةنقنيع يف دلو

 اع ةيزرأ ةفئاطلا قوق [فانغ اشاب :دواد دبعل ن ناكو بدحالا ميهرب ١ خيشلا

 أ ثالثلا هدالوا ملعنو ةيبرت وه هلمع "يش نسحاو طالبنج تدب ىواغدل
 ظ ١ اما هر .اشاب نيدلا ني ز لان دقو كب ديعس مهغلاثو كن نالس مههناثو كب دمم
 ْ اندرمأ ذم قالخالا مركو مامزلا ظفح يف هلثم هدالوأو اشاب بقل عم ءارمالا
 0 و

 1  نانعد ديعس عيشلا لجن ادع كب 1 عم رئاب ىلا تبهذ كلذ دعب مث

 0 : « نادمح ديعس خيشلا 2 :

 _ كا فرعي ال ةديدم ةدم نم هتفرع دسملا قدصلا وه لجرلا اذه نا
 ١ الا فوذلا ماقُماف هتايضفل حبصا دقو محلا دنع قبدصلا نم ودعلا زيت ال قداص

 3 ١ ةرئادل درا مئتادلا وضعلا وهو خئاشملا تالئاع نم هريغا ”تأعي مل يذلا
 دصلا .مثاد لاوحالا الو فورظلا الو خانملا طر الف فولا يف يضاق ناكو

 ا ا دلو هلو نب زج ةكحم وضع ناكو تافصلا هذه يف هرثا ينتقم محام خيشلا هدلوو
 * تذخا ةعطاقم تاذ تناك هذه نادمح لآ ةلئاغو ةلئاعلا يقاب لثم وهو لماك
 ]| ةلص اهب لصن ةيرك ةلئاع ور ديح ريمالا مايا يف ابفالط تيطعاو
 "لزب مو مامزلاو قدصلا درعا رم الباع كيدلا نا راطنخالابو طالبنج

 / : نالل قوقحلا ةزئاد
 | نيسحو يدنفأ مساق ةرايزا روطامح ىلع انجرع رئاب يللا انلوصو لبقو



 ظ «346 م ظ
 فرم اهرفسا ةيوراملا تالئاعلا ءذبف ةفطالم لك هنم تنأر يذلا دوسالا

 اهنمو ةراجنلا ةكرح لجال باج اهنكساو ميلس ناطاسلا نانجلا نكاس ن
 اتهاك ناكو بلح ىلا اهدج رضحو اهباع نيدباع مما لزي مل يندباع كب جروج ةللاع
 ١517| ةنس ىسوم ي روخلا هسا

 ةلئاعلا هذهو كب يجرج عم ينقفار يذلا يصمح ربلا هجاوطا فطلب الو: 1

 موعل تاجاوخلا مهنه تفرعو قالخالاو قا ةلماك اهانغاو لايعلا مظعأ نم يف

 ينبذحو هتفرءيذلاو ماركلا تاوذلا نم مثو سرطب هللارصن هجاومغا كلذكو هريزدوا
 ترز يفاذاا مويلا يفو م اظعلا راجتتلا نم ينوكر ام يرناه ه>اوألا وه ةعرسإ هال ها

 ١ هنع تركذ دقو يماقلا سويرثيد نارطملا ةدال
 ةيالو يف همردبجلا تادنمك يشأ كب يي < ةداعس وه 1 دج هب تسلا يذلاو 1

 لحب انا .ءانمالا ةلودلا.ةمدنخو ماركلا تاوذلا نم وهو توريب يف تفرع تاكو بإ ١
 دإبلا يف لوجا تنكو هلابقتسا نم دج اًرورسم تنك دقو ةنيكسلاو ةحارلا لح

 هيلا ضوفا مل نكلو ءاش نيا ينذخأب يجيرعلا ىلا هزنتلاب يرما تضوفو تاهزتنملا ل
 ودلك لقو . اموصع ناك ام نرا ةعمطم سيزغلا:نآلا ءاش امال عفداو باسحلاب يرمأ

 8 تنك امدنعو شهدم بلح يف نفادملا رظنم ناكو ةريثك ءايشا راقشالا ءرثكا
 هعسا ىلع ريشي احيا هردص ىلع امضاو دحاو لكن او تماق تاومالا نا روصنا ةبرت ط

 | تررسم ىذلا هيوارعشلا يدنفا نوطنا روك دلا ةسردملا يف يقيفر كاباق دقو

 تافيطالا هنانبو هتمادم ةفرعأل ينمدقو

 انك قاطي ال هي ّذلا را_1لا ءاوملاو دب دششاا رحلا ىوس باح يف ينقراشي 0

 كاذ يف تاق دقو يعوجر ةعربمم بلس

 بلطلا ىدل.دينب الضو اَشلا تبو هيه ظ

 ببللا نيب. يتدم يف 2 لماك ماع مصخ يف
 بلحو صمح نيب ام هعب موي لك نع

 نال مظعلا ابلصف ريخب اهروزب نم ىلع بنذلا لب بلح ىلع بنذلا سبل نكلو
 يف ةفيطل نوكت ءاغثلا يف ةدراب نوكت يتلا ىلبلاف اهيف لاكلا نكمي ال دايعلاكدالبلا
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 ا ا نايناهوا كروك همماو لزنلا
 ' ينبد عم لعفب سكملاب هنيد ىلا سرطب عجرا كيدلا توصناكاذا
 ملت دبع سد انعل الاو كب حايم انع اودعباف الا
 يرق ناك يرفس نال تكسف كددلا قباو كحضف اًبيش تنعل ام ينك

 5 « يهرالا سودرفلا »
 : ّ ا رصمه يدخش سم نم يزياكلا لحجر لزنلا يف ناك هنا قفنا

 ” يف وا قشمد يف وا ثارفلا .برث ناك اذا يضرالا سودرفلا نع مكتب ذخا ةدئاملا

 0 وه امو هنركذينلا ةاروتلا ركنت فيك باجاف يخرا سودرف دجوي ال هنا هتبجاف دنهلا
 0 ١ 0 ناكول هنا وه هدوجو مدعل يدنع ناهرب مظعا تلقف هدوجو مدعل كناهرب

 | خي سودرف .دجوب ناكو فكن الحد ايقب رفا يف يتلا ميج نال ارتاكنا هعكلمل

 22 نيعماسلا عم كلوضلا نم هربظ ىلع قلتسا كالذ دنهف ضرالا

 7 « يلح تاوذو تاداس د

 ١ هيسرك يف بايد 1 نارطملا ينارطم هدايس روزال يناثلا مويلا يف تهجوتف
 7 ىلا يناعد دقو فطلو؛سنا لك هنم تيقالف يبمذنا يف .هتفرمف هب ةقرعم يل قبسب مو

  هلصا خيرات فرع نمو هتدايس مرك اهيف اًرهاظ ناكو يناذلا مويلا يف ةصوصخم ةدئام
 ' هتلئاع لصاو انروفيل يف ةريبشلا ةئركلا ابوك ةلئاع نم هندلاوف كلذ برتغسي ال هلعنو

 واحلا هللاركش ديشر روتكدلا ركذ اك دحاو لصا نم نوكتف ةزراوكلا نم يرشب نم
 " يسركلا تادانن لك د دج دقو يلامثلافلخ هنا هلصاح وللا تبب ةلساس يف ادبعب نم
 ١" ةئنم دأو داهتجالا جذومنا وهو ًاناسحا عزوو يس مركلا اك الما ىرتشاو سراذملا ًاشناو

 _ يناملاو لوالا يدا لانو ١867 ةنس ًانارطم مب ميسو نوطنا هدلاوو بلح يف

 "  تاوذب ينفرع دقو هفارخ ىلع ةميظع ةريغ هلو لالا ناطاسلا ةلالج ندل نم يناثلا
 0 كب يحرج كالذكو .ماظعلا راهتلا نم اي ردنا فسوب هجاوملا هتيعب ترزو ةفئاطلا

 ” ناكو بلح تاوذ يللا ينمدقب ناك يذلا وهو ةنافتإ( لكه نم تيقال يذلا ينبدباع
 ١ نموبف الذ نغ ًالضنو لماكلا فطللاو ةيناسنالا يف هللا كرابف هلوطب راهلا ينقفاري
 " هجاوملا لبنلا بحاص ركلا مهشلااب'ينفرعدقو ةنراوملا نع ةرادا وضعو نيربتعملا راحتلا
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 . يصاعلا هربق يف رهدلا لوط رو رعئاط لوا ناك دف نإ تبت
 صاع نم عوطو ىففا < فيسلابو ادلاخ دحملاب تاب دق هتعاطل

 « بلح » :

 ندقلا اهيف ىزتو ةفاسم رجيلا نع دهبتو ةيحان لك نه رفقلا اهطبخحي ةنبدلا تبت 3

 ءالعلاو لاجرلا نم تحتنا امو باح خيران فرع نف ةراضحلاو مرافلاو ةراحتلاو ٠

 قرشملا يف وخيش بالا ةلاقم ىلع 'ىراقلا ملطيلف اب روس ىلَع لضفلا نم الام فرعي
 نا لوقاف لضافالا اهلاجر نم هفرعا ام رصتقا يف اهو ةضاو ةيلج ةقيقللا هل ربظن
 ةنبهرلا يسساوم كلذكو رخاز هللادبع وهو يلح قرشلا يف ةعبطم دجوا نم لوا
 ميظنت ىو ةخالا لع تاحرف سونامرح نارطملا لاضفا ىشا نمو نويبلح 0

 سوسيسكم كريرطبلا ركزلا ديعسلا لاضفا ىسني نمو ةنورألا 000 0
 00 اهكرطب لضفو كيلوثاكلا مورلا ةئئالط لع ام
 امل ,الز يذلا يديدم راطقلا يف زوت 7 يف بلح تاخد يننا هزجوم ةلك لوقا
 َُط ةحيظع اهتايانب .تبأرف هللا اهديا ةيافاغلا تاذلا رثآه نم وهو كيسرمع اهجرظن

 ةفيظن ةطلبم قاوسا تاؤذ ةعدقلا ةئيدملا 7 رادقو ةعسنم عراوش داو ديدجلا قسنلا

 . نم دلبلا زكرمو اندالب يف رظنلا ةيدع اهتعلق اهيق مهالاو اي روس ندم دل ل
 ينو ةليلق تاعافنرا اطوح نمو لابجلا همدصت ال فشاك لبس ىلع يعف زكارملا لمجا

 يلاله لكشب
 م نع ةدئاس ةفلالاو ديدجلا يوابوروالا قسنلا ص اهتودب شرف رثكأو

 طاشنو ةيو لغشو فطا يزاوب ال كلذ لكو !تاهزتنم ىتح لماش ودهلاو فئاوطلا

 مولعلاو ةراهتلا ةءبات اهلك ايندلا يف اهنم ىرتفاطاجر

 اذ تانغ فلل "اهني .ةعدطع ةدنكو يو ةبزي زعلا ةدنكوالا يف تلزن دقو

 . كيدلاو فوراخلا طبرع كانهو ةيقرشلا ةيلا يف ةفرغ يل اوورفا 1 10
 كيدلاو اليل قبني راملاو ءاسم خرص, فوراملا ناكف ارح الهو راجلاو

 77 ناو رال دمباو فوراملا حبذ يذلا لزنلا بحاص تربخا اريخاو ًاحابص حييصي

 بءاصل تاقف شي واجلا كيد مص توريب ف يتفرغ يف لزا مل ينأكف ءاقاف كيدلا
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 ' ةحوزو فطل تاذ نابشنم ةفاأرم ةلياع هلو ةحارو ةيرح لك اهيف دجا جابرك

 ىلا تلزن يناثلا مويلا يفو فرظاو فطلا
 ( صمح )

 ' صم يف تلباقن تاوبق هجاوطا ةطحلا يف ناكو !ًدج ارح راهنلا ناكو
 ”'ةلحز ةيداب بيبط ثئراك ىذلا روبج يدنفا بيبح ةسردملا يف زيزعلا قيفر

 نر وهو تاونس عبرا ده صمح يف مث تاونس ةةدم كبلعي ىف مث 1800 هنس
 1 موضع نيذلا هدالوا حاحنو ههدقن نا اذه يروم دقو اهنطاق ة ةنس نب رشم

 " داهتجالا جذوفن هللا انيع ةيوسا لا نارطلا ماع كنان ءدساو ان رما ىلا مجوت

 هتعبتا رعشلا ارم ايياارجلا ةدش نم هيلع يش امل ت تءظن دقو هتيعر ءانبال ةريغلاو

 تاقف كبلعب تايباب

 يناوق تدب ىتبح | ىنتصح دق صمحن

 هر لدعم
 هجاوطا يتفره: ينمحر هللا نكلو منبج مايا نم موي يف ةاممح ىلا انهجوت اهنمو

 قاطب ال *رح ناكو دلبلا ىلا انازن يناثلا موبلا يفو هدنع ينازناف ةطحملا ريدم سيبك
  قيدص يننال 0 ةرئاد سيئر ياشلا حار املا يدنفا بيدا ىوس دحا رزا مو

 تلقو ةرايزلا .قحقتسن ينلا ريعاونلا ىلَع كانه تجرفت دقو ماشلا كيس تنك ىلنم هتلئاع

 كيلعب راعشاب اهتعبتا انايبا هامح يف
 ينام ترظأ امو )١(: صاع انا يئئيلاب (ي.ماعلا رهن )

 لك انلا  ةثك يلا ايي ناك دف

 تافصلا ل نك ءأم ريعأوأ 00

 ينال ىنضا لاو ردربل تنأ كالق

 '" هتعاط يف لزغتا يزلا ديلولا نب دلاخ انيس ماقه ترز صمح نم يجورخ لبيغو

 0 رم انديس هل زع اددنع هتءاطب اهظع (فالتخا مالسالا لع رنو هنال ماد هتعاجتو

 1 قبابلا ناي وهو ربقلا مسرب اودتبا ذئموي اوناكو هصاصقب سصاوالا .عاطاو

 كلذ ف تاقف
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 هقرةسردب لك كام دير نبل تكي
 ديبي ادغ ثيدحلا شاقنو (هدا ) لاشرم ةداحش مياس

 ديمي ال مظنلا رعشلا نع ءهابص يف بيرغلا سابعو
 . ديس رعشلا نونف يف اذهو بسن يروخأ تاب ليلخ
 ديجملا درفلا ةمالعلا وه ريقش يفبئاصملات متنا دق

 دبز *اج نعربخم نم الو ملع ماعلا .اذانل يشيب ٍظ
 ( بلو امحو صمحو كيبلعي نم يتحايس )

 لياخم نيما يلكو يعم ايحصتسم ١ 117 ةنس نوع + ف نيستا ع

 رفوص مث كورابلا ىلا اهنمو نيدتب ىلا انهجوت نيح هنع تركذ ىذلا يل مهف نازيم
 ماعلا يس ةنيدم لمجا ىركف بسح يف يتلا كبلعب ىلا !هيف ةيديدملا ةكسلا انذخاو
 تناك ينلا اهتءلف اهيف ريهشلاو نيعلا سار ىعسأو اهسار نم اهءام نال اهدكرم ةبسنلاب
 ناك امب ر كب ديا اهانعم لعب و يغألل يف لويبجو نالا سدقلا لثم نيدلا 4م ا
 نم اهلامو كبلعب ةعلق فزعت سأنلا لكو عاقبلا ديس ينعي عامتبلا ةيني رسملا يف هانعم ا
 اهيف تلقف هتفرخز و ءادبلا ةقدو ةمظعلا ا
 تأ لك اهروزي 2 ”سورع كلب يف ' 00

 :تاملل اهسنا مل ينيعسار ىلع يبهف ْ
 ذ دالبلا كلن ماكح شوفرح ل ا ءارمالا ةرسأ اًيدق اهيف ةريهشلا رسمالا نمو 2
 روبشملاو ىلوالا ةريمالا دنع ةيخاكت ناكر ديح لاةرساو م احةفصب دحامهنم قب .

 نيدح روتكدلا هوخاو لضاف للعلا بحت لجر رديح ليلخ كب دهسا نالا اهيف
 نبا ابيف ةيركلا ةرمسمالا نيو كبلعب لاجر نم بطلا يف يذيملت رديح كب
 يلا يوارع لا كاذكو نايلس اشاب ديعس لزان اليزن كانهو بكرا ) ١ | انآ
 ةيوضع ىلا ةكملا ةيوضع نه لقتنا يذلا يوارهلابكب فسوب اهيفو ني دح ابتنكس
 ةرسسا تالذكو ايكزالانابشلا نم روكذ دالوا ةثالث هلو ةعساو كالمابحاصةرادالا
 ميكو كب ليات ءالوا كد سايلاو كب جشربأ اهنمو كبلعب برق سرود ف محن تيب
 قدنق يف لزنا تنكو !رارم ةموكملا رك ارم يف اوباقت دقو ذوفنو كالمأ باحصا

 ا/ م

 1 0 مست تال

 ردا ير مو رااتزيوولاب تما

 فلم ارد نس وب د الا ع وس



 0 72 »+ 4 و

 ' 181 ةنسو ةنسآ شيك ارم ةكلمم طالب ىلا ةصوصخم ةنرومام هيلا ىوملا
 1 ةنس ارك َتراَز ينلا ةيصوصخما ةيشك ارملا ةدمعلا قفاريل | نع

 ضن ىلا لقتنا اهنمو ١41/4 ةنس جوسا دالب ةعصاع مهلكو تس يف ”الصنق نيعن

 || ةووس يف لارتج لصنق نيعت م من١185 ةنمم لارخج لصنق يئ عسل يح |3889 ةنص

 ةيلادم ذخأآ امة ةبسو ١854 ةنس كلذو سدقلاو ماشلا يي جءاصنق ُّط ةرظانملا تح

 وردا لشيم نام كاشن لانو ايروتكيف ةكلملا ةموحرملا ةلالج ليبوب
 8 يف دعاقتا توريب نم لقتناو 5 هنس فيرشلا رس بقل حنم مث 110 ةنس

 3 ١٠5١م ةنس ؟ ك ٠

 0 ريقش يدنفا ربسا )
 4 ادلب يف ةديدجلاو ةميدقلا ةسايدلا باحصا نم يقابلا ديخولا لجرلا وه

 | .اولعو ماقنا ومس نمذالا ةيلع وه ام ىلع لصوت ىتح اهبذهو هسفن مع ديرف لجر

 70 ْ رمال ًانامحرت يعم تافيوشلا نم ريقش دول نب هللادبع نبا وهو ىدابملا وعسو

 4 ارئاكلا و:الصنروك يف انامحرت .لخد اله ةئس يلو ا 87 ةنس ثتوريب

 4 قداصي و نيمبلا فاح نا هنيكمي راص هنا يأ لصنوقوتورب ع ياشرك ةفيظو ىلا

 نم يناثلا يديجلا ناشلا لانو يرنه رسلا اي روس يف ارئلكلا ريفس قفار مث تاواتفمالا
 َّ تشن ةذف وأ رشمملا فيطا ركفلا قذاح ةانفلا ليوط عابطلا نيل لجر وهو ةيلعلا ةلودلا
 رما ةرسالا ءذه نمو : داوف هدلو ناكاذا آلا مولا د2  هلفم ىلع ةنس فلا ارتلكنا
 : اطردجلا يثاب زوي ريقش كب ملح وهو الا الضاف قب دصانل فلخيذألا كب دع ةوخا

 . يدنا ربسأ ربص وهو رصم يف ةيب رحلا ينظوم دحا ريقش كب هللادبع تالذكو ةينانبللا

 كذب تلق اندالب يف باتكلاو ءارعشلاو وحنا ءالع ىلع الابو ةنسلا هذه تناك
 : ديري نهو اشي نم ىنفاف ديلا ماعلا وه ماع ىلا

 دوجي موي مهلفي سالو نوي رهدلا زع ءالعلا نم
 ديحتسإ رودللاب ىنثو ع مامأ يجذابلاب ادب

 ديرف هيناعم يف ”ببخت ليج هل مواعلا يف "ليج
 ديمحايندلا يفسبدلا ركذو انكر ناك دق ةقيبح نباو



 « رصم ةحايس نه انعوجر : 0-0
 د ريقش يدنفا ربسا امقفرب ناكو افاي يف انهيصاو ديعسروب نه 0 عر ١

 ْ يلا 00 0 نع 1غ و ةسأاللا مءذهغو توريب ف ارتكتا ةلود ن

 ّْ اند يف م 8
 ني 8ءاعع ةططوأ تول ع ةالصننأ ةلا هذه مت دا

 0 ةمحرت 220 1

 5 نبا توريب ف يف ارثكتا ةلود لارتح لصنق ياه لداءرد تريور 0( : 0

 1 0 1 نعت نيعبرأ ىف يذلا 5 ياه ن نيكل

00 5 

رتس يف ودح نم غنمالف سيلبو س هول مودحرأ را 45 رك 4 سيلا
 : 1 ريثبم .ماهن

 ش نالببلا يس اوضع هلبق هوبا ناكو رخو 0 0

 ا اك تع
2 2 كلا و ةريشعلا

00 دينا عرتفا 
0 



 د اخرا دع
 ته ع سقس

 ْ لل امدنع دج + تجنبا دقو قسرس ردنكسا هجاوملا هم نباو لافشالا يف مهلا
 ش ريدم 0 هللادبع لباد 6 ةينطولا ةسردملا يف يند ب

 ( هالو ظ « :ديسلا) هيفا اريرزلا
 | يربك تبي اهنظاو ىربكلا ةزحغا نامي 0 5 00

 001 يلوق 01 قدادو لاكلا ٠ نم ءيش ابتفي 0 00 مولعلا يت نيلعاو

 ا ديال ل |بعم 0 ادغ تو 0 اهروزا ترضح ابنرعب نم

 هذيلا 3 ع ا 9 ين ةلفنشم ةيبدام ل ام ةديسسل
 ناوه 0 انميح أ[: يضف ع كل دالودو يل يب و 3 اننقن نانسجالا ن نإ 0

 هافق ىلع لتس

 نم عيمج تركشو يخا عادول هروصنملا ىلا تعجريردلا رطقلا نميجورخ لبفو

 كلذإذ يراقلا للم نه فاخا مهدادعت تئش اذا يذلا ءافدصالا نم كانه تيقل

 بحي يذلا ىنقملا نهاكلا ماوملا انحوي يروملا ةرضحل ركشلاب يدتباو رصتخا

 كفيلا دقو 0 كيلو كلا مورلا هيك رن ردوهو كفباوطلا طلا نيب حازتمالاو ةءالسلا

 نبا وهو ءارقفلل ة هسردمو ميظعلا عماجلا بحاص ير#“ معلا ى كب نيسو ليلجلا ديسلا ة هفرعب
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 7 نوطناو سوينوطنا تاجاوملا نم كالذكو ريهشاا يدادغبلا يرمعلا ىد.فا يقابلاذبع
 شوفرح تسوي انيدلو حلاص

 ىرزاقا يك فازئلتلا 00 ى روخخا يدنا ليشبل وعلا َط ركشاو

 كر 0 سنالاو فطللا ةريبشلا لد ت 0 5 ا
 امهحاجمل ينرس يذلا اربع نم يددفا ليربغ روثك دلاو قو مياس خيشلا روتكدلا

 ةيودنكسالا هي ميك روثك دا يذيلت" حاجت نم ضيا ا 5 ردقي ال ام

 ميلسو ناهدلا يدنفا هللاحتف نيرودكدلا كالذكو ةيظع ةروش لامع يذلا
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 ل ركشا تشع أم“ انين يا

 لضفلا «دااو يل فيللا هلابقتسال بغا ردك !سب ردا ةداعس ركشا ل

 50 لف 5 0 العلاو نار لقفاب اربا
 ' يس كرك د مايالا ىدم ىتببس ىكزلاو ريغ سب ردا لثمكشالف

 بحاص“ , ينيكاكسلا اشاب باج تنوكلا كر ه ةفطالمو سنأ لك تيفال. كأو

 ميظعلا ر ءاشلا يرادغبلا يهو اشاب ىنطصم ةداعس نهو رهاضلا يف قهاشلا رصقلا

 نيذلا ثاوذلا عيج رصم يف ةيصوصخلا ينحايس يف رك ذاسو اهظناحو مىلعلا كيس

 ملسو ترو# كب ردنكسا م.م صخا ينور# ميفطل نمو ٍفورازو مهترز
 فوسألا اهسيئر تدقف فسا لب يثلا يوان دصلا ةلئاعويواديصلا سوسب يدنفا
 .كب مج ه#“و 0 اشاب روصنمو عابص نوطناو انح تاركا كنذكوأ مياس هياع

 عيمجا د اكع ت تيشرولو ةيرخغا هثمأ لم عم يلغدازاباباشاب كبرف يخا ليدع 2 ١

 رخا باتك كلل ذل ىضتفال

 . ةيليعامسالاو طايدو سيوسلاو روهنمدو اطنطو ةنرد:كسالا ىلا تهجوت كلذكو
 ايظع (حناجن ناولا دالوا ند ىرا تنك لحم لك يفو مويفلاو

 يروسلا (مطوهب رت يذلا يروزاعلا كب هللا دبعةداعس ةلباقتم ! دج انرس يذألاو
 نرييص , ان يدنفأ ردنكسا ميا قيدصلاو ينابصاحلا ي روما كب رك اش ةداعسو

 رقم تايعمح لك نيساومو ب لصنق ديع كب جروج ةداعسو هبحاص بحاص

 كب ناهلس كالذكو رم يف نويل ةينابك سيئر هدا نوطنا هجاولا تالذكو ابرقت
 بحاص يفامود فسوب ةحاوملا ةيردكسالا يف تاباق دقو كانه نيدّتعملا نمفيصا
 هنامز لها مركا كالذكو !ًدج روبشم وهو مظعالا فطللاو ةمحيظفلا كالمالا
 ىسومكلذكو هنروسلا هلزانلا همركتو هب رختنت يذلا سرتسب يجار وبا راودا هجاوملا

 لجرلا قسرسم فسوب بيحن هجاوملاو سرتسإ يد ملس موحرملا نبا سرتسب يدنا



 # ري

 اب دقثعا نيدباع ايارسم يلا كقفاري ووو ماع ةرشع ةيداحلا ةعاسلا ةلاكولا يف

 ركل ةزاثملا كلل يتاساسحاب زب زهلا
 يراظنتساب ريزولا ثدجوف ةروك ل لملا ةلاكولا ىلا نيوملا تقولا يف تبهذف

 يلا انلوصو دنعو نيرا نم نينثا اهماما ىشمو ةيعسرلا ةصاخلا هتيكرم يف ينذجلاف

 قباطلا ىلا انب دعصو تاغرشتلا سيئر اناباقو ركسعلا نه ةفرف انمالس ذحا ايارسلا
 ىلا انلخدف هباب لع ةنويدغا ةرضحلا تناكو لابقتسالا ةهدر اناخدا مث يولعلا
 ' ينعم نم روتكدلا ترا ىويدحلا يطاخت ريزولا لاق. ماقملا انب رقتسا الو هرخا

 مولعلا نا هتماخل ىلا تيدحلا اهجوم كاذ ذا انا تملكتف توريب يف ةيبطلا انتسردم

 م (يدالب يف اهلعا ينلا يش ليعاعما كدج نانجلا نكأس ةدمم رصم يف ان يتلا
 010 ىلع كءعولطب رشب عفدم لوا تعمسو كدلاو نانجلا نك اس حارفا ترمضح يننا
 ريغ ةلاج اهمتدو نالا 9 يعوجر 2 ةواا كللؤذ ملام رصم 0 ملاعلا

 تاينالا هتماخنلا تمظن نايحالا ضعب يف رعشلا ظنا تن :< ا1و اهياع اهعكرت ىتلا

 طاطخلا ينوارو كب بيجت ةرضح ةليجح ةعقر 1 زي هطخب اهبتك دق ناكوةينالا
 1 يث هله ريبشلا

 لع لكي طيحلا هللا نم يمال اًداقنم رصل تببتا
 رس رايدب اوعتراو 0 انا اع لإطلاق
 لطو قر ىذا اود الو اهولذوا ةنعارفلل رايد

 يس سإيع 6 تلسرا دقف يل ٍنوعرف عمتلسرا نال

 " ىلع فقال تالجحلا ىلع عالطالا هنم تبلط مث اهياع ينركشو !َدَج هتماخت رسف
 : ينجالاو يل رعلا علا سئر كب قيفش ىلا كلذب هرمأ ردصأن هيخي رات طقن ضعب

 دعبو كب قوش ريهشلا رعاشلاو كب قيفشب تفرعن كانهو اهيلا رصضحا تنكف هيعملا يف
 تائي٠ نيب اناو هتماف 'ىنهال تبهذذ ىبضالا دع 0 كولا تالذ ند مايا ةيناع

 هدب يناطعات هيلأ تمدقتف يصوصملا ي ممأي يفاعد هتماق ماما نب « رام نيديعملا نم

 كلذ يف تاقو تافدلالا اذه نمو فطللا اذه هتماذفل تركشف

 زك  املع لنا ارمم ترزنا تاج



58 
 ا تسلل

 ىلا يناثلا مويلا يف تلصو 1 + ةنس ١2 75 كي ثوريب نه 5 5

 ىلا رضح هروضنملا نطاقلا 'نيما روثكدلا ينحا يبودقب فرعام دنعو ديعصروب |
 هدنع فيض بلزنو هب رطملا ىلا هلزنملا ةريخم قي رط نه اهيلا اعم انهجوتو ديعس روب '
 ظ مانا ةينامث دعبو هتجوز هزي زع ةديسلا نم ماركألاو ةيناساالا نم تيفال امركشاو 1

 اينرف لارنح لعنق كاب يد كوف ويسهم ره هأصوت وب راع يعمو رضهم ىلا تيجو 3

 تبلطف ديرا ام ينلأس ماركأ لكب ينابقئسا يذلا اهيف اسنرفريزو ىلا ثوديب يف 1 ٠
 يل رفع ءذهإو كاملا تافيرشت لاو زعل د يويدحلا ومس ةلياقم هيلا ٠

 ةرهاقلا يف ةيسايسلا اسنرف ككل يئالا نقلا :

 م ععررعع 0لترد1هز23110116 06 11312 :
 16م 16 71 1907, 3

 8105 (نطع» 86و 00عءاعاتنع (نطهلعزخ آك1201171-0

 ]ع عرتورم0ل دحام داع لع ءفرتعتتج م1115 1121 0 1
 هوكتمأ“ د 8[هدكأعتتا“ 1ع ططتطلفأ1"© ل116 510115 10011162 '
 ةؤرتع "ععات مول" 50م2 م416د5ع 16 ةدتتطعلل م16ءادمألل 1
 ل9115:161* 612 11 1. 0 ٍ
 81011516111 1؟10طا11027517 11 0 100 7
 061 هان 110116 50115 رمزخزع 06 510101611 205 5
 11:0117 م١ نذ 1" ععمعع ةذ 111. 1105-01. :
 11 هانه (؟هانلصرألتخ تان 0ت1515 خ11 ف

 0001762 عر اةندل خذ دصعم ةعراز مد عصام "نه للك( -
 210 1 1101 ١

 اوال ةنس ؟ ك 15 يف رصف يف ةينرفالا ةنلا ١ ةلكرلا نم

 ] ىروملا رك اش روتكدلا زيزعلا كيبلا اهيا ٠

 :كالبتتس يي ةمازغأ 0 هلابو نول ةرغس معا تافيرشلا زو ا 31

 نا ثيحو ةقيقد نيثالثو ةرشع ةيداحلا ةعالا؟ كاد يف مداقلا تيسلا موي

 فتوكت نا كوجرب ةويدخلا ةرضحلا يلا هسفنب كمدقرس 4 ركيراكا 0
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 ىلا تعجر كانه نمو فطلو سنا يل ربظا يذلا يدنوءرد ويم ي زيكنالا

 رانويلاو يلوبان ىلا اهنمو ايليسرمو نويا قدرط نع لوليا طساوا يف اهنم ترفاسو
 ” ةزع دمحا واناود لزنم ىلا الاح تيجوت اهيلا يلوصو دنعو ةناتسالا ىلا مث
 اهنا دعب ةينسلا ةدارالا هب تردص ىذلا ثاانلا يناثعلا ناثدنلا يئاطعاب لاح ماف
 ةيامصال دادرلا ظنحي لثملا هب برغي يذلا قبسالا توري يلاو كب ديشر ولتاود
 يلاحلا يللاولا ة هقفرب تو ريب يلا ترضح 9 ةسامسلا ةفرعمو هتلود وج ةنامالاو

 ينل عيانصلا ةمردم ءاشنا ةهافعلا هلامعا نمو ة-ارأا ىلع رهاسلا اشاب للاخ ءاتلود

 8 ةمردم لك قوفت

 'اهعسا ةنبا عم لصالا ةيرك ةيئانوي ةلئاغ انيتا ىلا ايليسرم نم انغةنرب ناكو
 .اهتدلاوو ”ر1غ فو لاكلاو لاجلا نم هبا تناكو سكوب ةأ رما مما يثو ايزابس
 | لعبو تاونس ثالث ةدم 0 الاو نتاكا تبقبو فاصوالا ةلماك

 ”اترظن امدنع اًرعش ايزابمال تعظن دنو اب ىرج اذاه يردا الو اهربخ عطقنا
 ّ ش اميلع ةءرس كب اههدايا لقفتتو ونايبلا بس فعزت

 اهدودج رك باط ضراي انتبو انلوقع تهان مورلا رخبب الو
 "اطال قدي مص ةيحتك بكرت قوف ايزابسا ءايض انيار
 ا .اهروودص ران و مكر كر نينعاظلا بولق تدضاف

 0 اهديمق نم لغرا يف ' مهتزعف  مهقيرح ن» ميمالا تار الو
 2 اهرودخ ران قوف اهيدب ناك ةعرسل هارد 1: تت لقنت

 2 اهرويع عع انزابسا انضرا ىلا ٠ تعجرا ثرخ نءصي.ّقتلاب تنماف

 ْ (1817 ةنس . رضم ىلا .يتحابم )
 تبات بوقعي مقربا هاو كا يلع راشا ةعبطا ل تئدو اذه فانك يع ب لع

 ظ رم ىلا 000 يا ا ركام مجان نا يفركف نءلوأ وهو

 ةراجلا لاجر 1 وهو 5
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 لا

 ي راسكتاو يلزا اوثري و يعوهد اوقبا ةريج قحو و ١

 يرابطصاو يبلقب الر دقو ارابطصا اولاق مهفارف توكش :
 ييراوجلا تح بلاط لكو ادمستفا :رواجلل ا 01

 يراج عمدلاو راج يبلقف .انيلع تاكح دق مايالا اذك
 ينأي ام سمخ دقو
 يناعل ورب ارم ىو امو يليح ترصقاو ينارحمب تالا

 ةزيل لك يرظنا رسنلا رياطلا ىلا - ىتلذب فرو لإ قطنف ٠

 رظان ةشعلاب 5 يلاف

 امرغم كظحاكى شي هظمل الو يتم 'اباق ريطلا ينع لان امو

 اهلا يف كفرطو ينرطقتلي ىدع امدقث دق انل ”دبع ةهنكلو
 املا كي نانا را

 سبتاو هاذهو تايبالا هذه تسهخو يل ىتبس دقو
 ةراغنب ينطي قاشملا ىلخا ناكو ةعول تاذ ىوملا يف يلم تنكاذا
 13 لك يرظنا رسدللا رياطلا ىلا -- لي يف اذ ينبع تدجو ال

 رظان ةشيعلاب هيلا يناف ٠
 يقم اراوف فش لو ابار الم ضرالا يف لازملا تماو اف

 اهلا يف كنرطر يفرط يتتلي ىع اهئرل تانئاكلا يعارت انيغو
 ”رامشلا كك اماهيلا كتل 1

 شيبح دءيدش خيشلا ةفوطع ةيلعلا انتاود لارنج لصنقب زيراب يف تفرعت دقو
 7 مهتماقتساب البلا رئت نيزللا نيدروسلا نم هريغو

 قب لو يناعبتو * ي“ هلك تقرت ينلا هبيسح ىدلو زب راب تارادز يف يليلد ناو
 ىربص نايحا انقفاري ناكو اهلثم ةنبا بحم لكل ىنئاف اهدلاو وحن تابحاولا نم بيش

 ةريثكلا هلاؤشا ٠ ركل زي رملا

 ( اردنوا ىلا يت>ايس )

 ثوريب لاراج لصنق ميظعلا مهشلاب اهيف تيقنلاو اردنول ترز كلذ دعب م
705 



 2 1 ” ادمس )»

 5 اهدب ا 8 / هيجل

 نايعلا دهاشلا

 م ل ةئراوملا د دحاهباحاف ىلا ايناس مهديع ل 0 ل امو ا طم
 0س تيجاف 0 1 كاذب ل نانثالا عج راف انعم 08 الك

 00 ١ نباو ه ا ل

 قدصلاب ةديمحلا 0 ننال «روكا 1 0 00 الماعت
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 اهلل 11 امعأ) دووم را ًاقزرغ ىخا٠ تيبن نا دفا

 هاقشلا راد يف بلقلا ىميو ة(ةداعسلا راد) يف فرطلا ودغيف

 ىدبا دقو سوردلا رظان ينح ائاب دوس نيثبب تمظن ةناتسالا تعدو امدنعو ل

 فورعمو فلل لك :
 خاوالاولئاوالا قبس هنري 7

 ركاشركش موي ' جاتحي الف ادوم ناك نما

 لاجرلا فلا نم وهو نانسالا بيبط كب للاخ هربص يفت انو ٠

 دهاسم ف لك يف ميظع بيبط اذه
 كاع لاا حبصال ًاضيره .(رس ؟وموإلا 0

 يذلا عب رشنلا لعم نارا كب فسوب :ةداعسلا بحاص ميشا اندالب ءابطا نمو ٠
 ءابطالا :رموهف توريب يف انتسردم :ذمالت صخعتل ةيناثعلا ةنحللا سيئرك 1

 200 لاو ةمهاو“ تاماسولاو بنزا بحاضو ما ِ ||

 الي هنغ كفن ال ةئكحلف اشاب تنحل ايخاضم فوبلملا ىب مندي هلو تدهاف دقو

- 

 : لثع انايبأ مظنا نأ ب م ينفلكةب وس 8 :همتحا امدنعو هقبب ف ”.ءاذغ ذخاي وا اًراغو

 تلقف فووملا ةلاح
 'همعطم "موي لك أسم هلو كرابد طسو ' فوولملا ادب 'ّ املف ا

 همحلملا'ل وح شيعت, بالكل نا 0 راب لاش دب .ًالوق "تندص 1

 .: نبانطلا
 هقمفر ىلا لوقي الحر كعمل ةنائسالا يف ناش يقإ ,زتنم يف (لاجأ تنك امدنع ظ

 عبر حاس يواست ال اهناف كتئش دح ُه هيوص> بدرس نع يربي نا يحاصاي رجا

 لؤاسملاواينمزا لباسلا ن ناكو و يتلا دح هلخ د م رثكا ا امنم كلل لخدي كلذ عمو يتب

 ءاملاب ةقيدحلا شري و ةرسصن ئءلا 1 يءراهن هنرودع ي رعد نا ينمرالا ةداعنم ن نو 7

 اكل ف



 2 بقالا ةراك مم امضتم مويلاو اعفترم دهعلا يدق ثم م ةفرع ل اي اح 5 2

 0 نيو فيس ند هانا قدصلا ١ ةلياق سانلاف مكلجا نم مويلاو
 بعت الو .اهيف مد ةواهدلا راد ىلا تاصو ىتح رجا ند تضخ

 برعلاو  مججبلا ىلوم ةناما كيو 2فرش يفو زع يفو يعن يف مد
 ايبا هله ومس اولازي : نيذللا ءارعشلا ىلا ةدع غقلا هدايم تضرعت دقو

 ةفودوم ناسأ ٠ نع لاقي ام اذدو اهولبقي مل نوفوصوملا ىتح

 . :اهدخ درولاب تببش دقو لوقت

 يان نا .يرابلا بيضق ناو يمسك ناو الا نا لاق 3
 يدنع هبلطب ءاح اذأل ”ولص ' .دنع نيناسلا يف اذه ناك اؤا

 ”يتكلا نر. ءابلا قددصا فيسلا 2 رهتشم لوقلاو مكلبق نم لبق دق ”برنلاو .برقلل | هعفنا ينحت

 3 ُ مرولاب يدخح . نوح هيش دقأ

 | دل ا

 هد
2 
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 تعلق يل امرا يتلا كد ةروص تبلط ةناتضالا لم يروضح دعبو

 ةينالا تاببالا اهيف

 رولا لآ حان ل هروأ كفر * وه 7 رريوصت ل تحبصأ

 ري وكت تادفص تدغ ٍبولق ىلا ةتعشا يدهت ةروأب نيعلاف
 ”يروطا ياش يف ثللاخ ةنكك ممر لاج ربلق لك يف كاذأ
 5 ؟ جرا 0 ةتثنه 9

 2 اشاب فسوي ولتلود همح

 0-5 بنز

 3 نباب ككوب تفرع

 1 ةلماحم نأ و ناني لبق: تع ا هشنيحو

 3 يف ريظلا ماعطل ينايعد نادلالا كرب فشسوب هيخأ ةفوطعو ناوتش كب روصنم ةداعس

 اشاب رديح امهغيصم
 ةيتالا تايبالا تمظن . ( ناث يتب) اهمسا ةئينج يف تنك" ا مو
 000000 هفرط هزني  (ةداثتلا راو) .لخاد ابالا
 0000 ل لمكأ نرط تدب تاداغل رظنن .دلف



 بدا ىلع فوقوم ل ينبقدصلاو
 مشلح باشلااذه تولوقي ايغبم ٠

 أوفطع أذ دعب ند ٠ اذا يزاون

 اورد اورسس انه ذأ ءاركلا

 اورحأ اورس اماَذا راثلاا- :

 ىضمو عباس" الضف ركتي ناك نم ٠

 مر رضلا هدر العلا ع 1

 الف ولعلا داتعم ناك نم 0

 من يفو زع يف ( رثفلا ).اهضارعا .
 1 ىسني العلا وز اهيكحمف

 ميلضف ناين ادغمارللا ١ ١5
 اهتيده ىش الف ماثلا 1

 ىلا لوقي رح ىلع أ الن
 مدق نفك لف للا أهدر نا : ١

 ىلا تلوش دع ىلع 00

 هنريغ لضف ترم ةمعن يتتلبو ٠
 لما الف يطاعلا كبر نكي ( منا

 2 ناكماتدعلا ّْ

 قاد منذ الح كبر كاطعا ٠

 ادغ هلالل عوط هلا هلل ١"
 هتفياخ رم 57 تان دق كا 0 0

 رهتشم مويلا .تناف اذه لك 0 ١

 ضرغ مث ىلناع يل نه تن جنا تنكف

 ”ىه مكركذا نا ركفلا يف لاجن ٠

 : 2 5-7 6 : ١

 ١ ل ا د ا ل الو

 نع ل و ل ا ا ا ا نادل

 4 1 د*ئ

 بن ىلع فوقوم لوقلا يف قدصلاك

 ببقلا بحاص رك وا ملاعوا
 بطي ' حدملاف بذاك هكا

 - بعص هس ناك نم, مايلع لبق نم
 بركحلا ن. ماجن ناك يذلا لفن

 7 9 هلا لفف مويلا ركايس

 برتلا لفسأ نم الشتنم نآك “نم

 .بحسلا كيس تابوا ةخود هل ىرن
 بحيع عم بزكحلاو قطن م ةنمو

 هنأ لو“ اموب نوكت مل اهنأك
 ايإ رو ىن لا رم تاق :نبلو
 بحي و ىسنب مولضف أ غو

 يباو يدييس اي هل ا دبع تراك نم

 بنذلا داقني الف اسأر تاك نم
 برقلاو دعبلا يف هديس نراك نم

 نسلا :ريرجت ار اغ اهل سو
 برالا ن ه٠ ضارغا نتحاص لين كي

 بحرلا هردص كح ةيقز هدأز لب

 بمسح خيو ردو كيو فافع يفو

 هو نم يأ كابح دق ام كيطعي
 ببدلاو لكالاب ردتناف رختفت نا
 بدالاو فورعملاو سفنلا ةقر مو

 يبلط اضق يف موعم _لوقلا يف راثحا

 يب عفشي لالا يف مكركذ ناكف



 7 م( را

 أو مض| كيف دلي ع سما

 ضبا هل دشاو

 .بحسلا نمالعا لزنم يف ناك نم

 با هايلع نم وبلا لزنبا

 (ةغ ىتفلا 07 روصملا وهف

َ 

0 

 ا ىف كل ذا مونلا بهرث ال

 نكح نم باش بابط ند ةفصو يذ

 ”الفعشم رعشلا رع ضاخ رعاش ؟

 رم امض مننا مكحل لوآب ين>

 بهتلم دخلا رانو راب نصغ وا
 3 فاصوالاب فطعت 1 او

 سيلرعش ملظانل بت

 هحدام تاب دف يذلا 8 ري و

 مدق نك تايالا 1 نه رذدب 1

 هلزغت عم لازغ نامز ىفم
 فساالب اولاز دق سمشلا ودباعو

 اهتحص ءراا تافص ن٠ اورهظا ول

 عع مرعش يف اوسلا مببكحا
 هتمي# نزولاب ال قدصلاب رعشلاف

 ف. >عول

 0 فلك 9 ساو 1 00

 يسنلا فوشأ نم سن 5 ناكوا

 بحعلا يىرم رع رعش عمل

 بقحلاو رهرلا يف ارهوج ادغ ىتح
 2507 ناك ام فشاك هرعشو

 برهلا ىلا اليه وا بؤاغتلا الو ”

 بطرلاك ظفالاو هدباق قدصلاو

 بعت نم لكر كف ضدورت كاذ لب
 بذشإ ملرعشلا يح هقدر 1رهش

 بصو نم قاذ دن كو اراهن اليل
 ك1 ايك وا ئاارغ وا رتتع وا

 بهللا نه .قورحم كاذ نم باقلاو

 بنش نع رتفإ مكرغت .نع لوقي

 بفك ىلع نصغوا ةلازغلا ريغ
 .برضلاك قالخالاو سفنلا ةزغ نم
 بطلا ةلامخ ىلا © بان ؟

 بنذ الب اقوشعم كراك نم« ثادو
 به يلا عم ضيا رانلا ودباعو

 معاو نمادن رعت امك 1
 بضغنم لروقلب 9 حبآلاو نسحلاب

 برد ف اك“ قه ىلا حيحصلا بو'

 را كا يح الو صقؤب الو



 بالا رق دعب لورا ةنيهر 1 1 ١ دح 2 كرت ةداصقلا مايا فيس يع ا

 سوتكي ديب
 راضغخالاب نتا

 يسفن كيس تلقف ةرخالا نم ابرق ترصو نيسح#لاو ةسداسلا نم تغلب امدنعو

 ةصرف مندخالف انل عوجر ال كش الب هنال ٌةرخالا ىلبق ايئرلا ةفرعم ره يل دب ال

 ادا يقب ام

 نالايندلا ند.» ةرابز نع اهترز نا كينغن ملاعلا يف ندم ثالث دجوي هنا يملعلو

 يف ندملا هذهو الوا اهترابزا يراكفا تهجوت اهل لظوهف يتب ام
 رب قلخ ام عدبا يهف ةناتسالا رزيلف اهلامحو ةعيبطلا رظنب دبري نم ىيلوالا

 اهريغ غو طاستتل تناخ ابمادقا تحت كلذ لكو نب رحب ىدب ربو نيرب قشن
 لبالا كبرت ينلا مادلا ح رفلا تاذ ىربكلا ةرحاسلا يري ما ديري نم ةينافلا

 زي راب رزيلف اهعاذلب ايار نانالاو اهفرامب ًاناسنا ناو يلا لمي اليل راهنلاو اًرابن

 ةكرولاو :دحو ,دكحو هتمبض :رقو نانالا لاغشا فرفشي نأ دمر نا
 اردنوا رظنيلف لغشلا ةياذلا

 لوفافةحارو قيفوت لك اهيف تدجوف ىربكلا مءاوعلا» ذه رظنا نا يل حص دقو
 ىمظعلا ةفالملا راد يا ةيلعلا ةناتسالا نم !4دتبم

 ( ةناتسالا يف ةحايسلا)
 عسيدو ىلاو بيبطك بيسح يدلو ىلا تاداهشلا لاودل ةيلعلا ةناتسالا تدصق

 بتكملا يف سوردلا سيئر يقح اشاب دومم ةداعن ةبحصب تهجوتف نانسا بيبطكك
 حس رشنلا لهم نيدلا ماسح اشاب تعفرو اهيف ةحارجلا عم اشاب نيدلا ريخو يفاهاشلا يبطلا

 يتلا ةيناكيريمالا ةيبطلا ةمردملا ةذمال: صحف توريب ىلا اورضح نيذلا يغرم
 نيمئإحوم ايليف تدها اهنا عم ةيسنرفالا ةيبطلا ةمردملازايتمادعب زايتمالا اذه تلا

 اب ويع هل دعت هادعا تناكو ريغد وهو هلفرع يذلا ءارزولا دحال تلفو

 سدق نر كحورو موصعم كناب لقن لف ابيع ادعالا كل دعت ٠



 ظ ا تا

 ” ةينطو قرشلا يف ةيكلواكإلا فئاوطلا لك لع ابابلا سدفالا بالا ليكو ينعا
 الجر ناك بيف ىفوتو سدقلا يف نيئالل اكري رطب دعب اهف راص يذلا يفايب موح ىلا ْ تفرع من“ تفرع نم ركذا افيد نانبل يف اصيرحو هامش تو رب اهزكرمو ةيدنجأو
 ا داوع سلوب نارطالا رارسا ماك نيدصافلا نيه ناكو اهيف ىفوثو يرصملا رطقلا: ةداصق ىلا لفن اًريخأ ةمالسال يحن رك يذلا ويسن دوك هببان ةفيظولا لبس هفلخو ماظعلا لاجرلا نم وهف ةسايسلا يف ” يدق الجر تراك هنكلو ةريغك لفالق همابا يف داون ثالذلف ةلخادملاو ةطاسلا يجي

 - بحي مظع لجر لافيد فراك هرب بالا هليكو عم لافيد دصاقلا رضح دقو
  لخادتي ناكاملشم ةينوراملا ةنبهرلاك ةيكمرياك الا تايعمجلا يف لخادتب الو ةيكسلا
 " كري رطبلا هسركو ةينوح قوف بصنو 11١8 ةنسأا هذه يف رضح يذلا كبوملا سايلا "كري رطبلا ةطبغ خم نانبا ةديس صخمت لمجيف عرش دق تراكُو لافيد يفوت اريخاو ' هرب بالا دنع طاشنلا نراكذ ةنيكس لكب لغتش ناكف ماسقنالا لص#يو يفاوب
 ديدملا دصاقلا عم سايلا

 آ

 ١ ينينج ونايدرف دايس
 "7 تلخو ةنيهر مدقا ةيلاكيسنرفالا ةنبهرلا نم 18١ ةنس دلو لصالا يفايلاطب

 يحسأ هتساي ر رخاو ةريدا نلشو و ةتدايس عت ام دعت ةيحميس# ا؟5 . ةنس اندالب
 هنا نشا الو بلح يف يلوسر بانو ال ليمر دصاق ىو 15. هن فرش كارطم ميس قرشلا يف ةريدالا عيمج يلع ظئاحم يا سدقلا يف شكا
 007 نآلا هيبثن اماو ةمهملا رومالاب الا لخادتي الو ةيسنرفالا ملكتي مزعلا تباث دجلا ديعو فيطل شوش ارا“ يم يا هبي هلثم بولقلل ةيزاج وذ لجر دجوب
 فيطل ٍلْجر نراكسيسرفلا ةنبهر نم ينطو هلصا اسوك بالا هعم دجويو ةداصقلا _لاغشا هيلعو ةيسنرفالا كالذكو !ديج ةيبرعلا فرعي نيمبلا لاجرلا نموهف
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 « ثوريب نارطم هرسه نارطملا ٌةدايس »

 دقف ثوريب ,يف ةضهنلا ىرمو ةميظعلا لامعالا نم ه_:دايس ءارجاام لوقا

 يف ناك نا فقولا رمتو كلذب ةيناطلسلا ةصخرلا لانو قوقحلل ةسردم لمعب ىدتبا '

 .هيسريخ 2 بعشلل ةرسم ىلع شنفي مود لك لزي مو برغلا قوس يف وا توري 1
 با كرم ءاسورلا عيج نيد جزتملا وهو تنباوطلا نيب ةفلالا بجي رويغ حيصف هل '
 ل 0 ولعو ةيدقلا هلامعا نم اًثيش ركذا الو ةحارلل ءيش مما اذهو تناك ةفياط ١

 وه يناثلا ربحلاو روك ذم كللذ لك دال هتمايسو 7
 « نورثبلاو لوبج نارا طم لفغو با. سلوب نارطملا ةدايس# 7

 ةقيقحلاب و .تاومالا.نيب نم تماق اهناكةاءوط ذم دعب يسركلا هذه تعجر دف
 العم اًرجاتم :تراكو ثدحلا يف .ركرم يف هنرز دقو اهايعل سلوب نا :

 طيبا[ راكو ثدحلا يف لع لجا بس كرس لمس اين" 0
 يف الا خب راثلا اذ تدظن دقو ثانبل راعش زرالاو لخنلاب زكرملا اذه راعش لمعب

 ا8١٠5 ةنص

 لحعلاب نابل يف زرالاو لختلاك تعفنرا دق ”ةيمرك مورلا ىلا تداع

 لمعلاو دهجلا عطقوفلا دمب نم مدع رم لاضفملا اهربح اهماقا

 للع الب مسج ةسدقم حور هل ثروكب كش الب ثيم يجي نم

 لضع نممسإاو ساوب نم حورلاف هدرون عخيراتلاب تاب انربح

 صبح .يقرأي ز دنغ تفرع دقو نطولا لها اهدجوا ةدب ذج يسرك هذهف

 « للاطع سويسانلا نارطملا ةدايس »

 هس فراهملا راشتلا يف داهتجالاو سالاو فظالا نم مظع بناج لع هتيارف

 هلرطلا مج وم سوريلك الا هيف ركش ام اذهو فياوطلا نيب ةفلالاو هتيشربا

 نرد ركذ يباثك يف دصقلا نال يبننجالا سورياك الا نماندنع ام ركذا الو

 0 سوريلك الا ع © نالا تحبصا انذالب نال يمومح خب رات سيلو طقف مهفرعا
 رعي اكادكلا هذه ماو ناددالا



 دان تنك 1 رطاخ 0 0 ايعسا هد د 7 | ل 3 0 امىلع.

 : ةنبهرلا يف ريغلاو داهتحالا لم اذهف ثاللاقم ضعب :

 اكربالا مورلا سو ريك |

 أ نأ صختش نع يتباتك طرش يف نال مهفرعا ال لضافا ةلمج دجوبو
 00 2 ةميظع ة 0 ضن دق ةفئاطلا هذه ائدالب 00 3

 00 رالا 0 3 نانو 0 00 د ةكراطبلا
 تاعتنم ناك امدنع قشم د يف دادح سوبروغنرغ ياهلا كريرطيلا ةطيغ

 دق دن اطنالا يمركلا ىلع كرير رطب حبصا " ةيسأ يبرغ ناريز> ١ يفو

 00007 2 تايبالا هذه هتطبغل توريب نم
 1 انملا انيلا مأو أوعا ةمدو ةياعستلاو فلالا دعب مويلا وه

 0 3 5 0 دو كرطب ريخ ةيك اطنإل ميقب

 امو, ,رطلاب .” نلوك يعاريغ نك مانلا يف

 .ادايسا ا 28 التل راج لكم تادانلا عمح دقو

 دقوامدةنويهصيف لح ا# ميعاتجاموب سدقلا حور لح اذل
 ه كاز ذا دادخلا مهنم ادغ ميباختلا راعش ىوقنلا اولعج ذمو

 : ١ لكوب ا 0 1 0 دلو ريطلاو ينلا الواو

 نب 1 !متوت امدنع 3 لمح 5 دق ن 1 5 000
 0000 امو امهتفرع نيدثلا نيليللا نب يملا كاذل لان



 تن نيل ب فيس ١

 0 ا 007

 # 556 د : 5

 هلكو ماقا هبايغ هدم كلذلو هثيشرباو هتفئاط ةمدخل كالذ لكو دالبلا هذه 7

 يف هفالخ لمجو ةلحز يف شوطنالا ىنبف يسركلا يف ءانبلا طيشنلا دوصقم يروخلا |
 0 يف ةسردم نورشع دحوبو ةريأ نيفلا د فلك نييع رسم يف مث لزرفلا ٠

 فرعيو يناشلا يديغا لانو ةيريخ تايعمح سساو ةئاد ةروصد هلحز يف هن دئام 0!
 يلاترلاو يواسر لاو يئايلخلاو 3 يثانوبلاو نال يبرعلا تاغللا نم ٠

 تاغللا هذه

 هتايحو ركحفلا دقوتو فطللاو ءاكذااو قالخالا مك لاثمو هتفئاط ةمدخو

 ةينالا تايالا هيف تلف دقو يلوق ناهرب
 كك 90 0 2 5 3 2 2 . 8٠

 رشبلا نم يريغ ىلع ىني صفا يف ةرثأم سانلل ىري يرعش طرش لو
 ةرصتخم بوق هيف تلفدف كاذل انفقساب يراعشا درت 1

 رضحلاو ودبلا كبس ارشثتنم هارا  .هلباضف تا ”لضف هءدع

 رمنلا فيرعتلاك بغملا تنا هل لاقي لاضنا بحاصل ىنكي
 7 ةيصلخلا- ثادهر ثالن اهف دجوب ةفئاطلا هذه نيرويغلا ةنراطملا ادع نمو

 عمجا قرشلا لعوا ادالب ىلع لضفلا هل يذلاو ءالجا لضافا مهأو ةيبلخلاو ةيريوشلاو :

 لضفلاو ةيرعلاب قرشلا يف ةعبطم لوا هيف تدنبا يذلا 7 انحوب رامريد وه

 بس نييعيسلا نم ةيبرعلا لعن نم لوا يذلا رخاز للادبع هعسا لحر ىلا كلذ يف

 ةعبطم لوا لمو هيلع سيئر هوخا ناك ثيح ريوشلا ريد ىلا لاو اهنم برهو بلح
 اعوبطم رهظ ام لواو عباطلاو فيفصلاو اًيبح رهوج ناك نال رافخلا وه ناكف
 ةعبطملا ةنبهرلا تلتثساو هللادبع يفوت دقو ١7 دواوروب ز

 يعلوب ي روخما لضافلا اهسيئر هدم ةءوالحإلا ةيقرشلا ةيلكلا ةسردملاترز دقو
 يفالا روص تناكف ةديفملا مولعلل ديدجلا بيترتلاو ربسلاو داهتجالا ترظنو يروفكلا
 ملا تاغالا مواءو ريرحلا دود ةيبرث ىنح ايجولإاو ةيناويخلاو ةيئابنلا روصلا ئم ام

 ا

0 

2 

0 



 ع ا
 001 2 ل: الا ا ا

 07 .(ايل امو هلحزو ل زرفلا نارظم بغبغم سلريك ةدايس )
 | .ةتيشرإ حاب لجال راطخالل ضرعنو رافقلا ىشمو راجيا ضاخ يذلا اذه

 000 يلاقم قدص يراقلا لميل ليوطتلاب هخيران 5 ذا كلذ لجالو
 3 زاز نيع هسردم لخد |8560 ةنس” ت٠٠ يف هئاحز نيع يف هتدايس دلو

 1 00 ةبمور 1 سويساثتا نذل 0 . هجوت 0 هده ا ما/7 ةنس

 0 ا 0 ةدم 4 لعب أسارف 0 ىلا ( محجر م ل مك ةئس ااا 0

 0000 ديعسأا ور 7 0 رام ا ١ منال يدع زارت ىلا كسر غجر هدعنو

 لة لا الا يف 5 0 "8 يف 2 ىلع ات نار طم كاريرطبلا 74

 0 1508 ةنس كلذو اكيريماو ابو روا يف ةحايسلل ريشع ثلاثلا نوال ابابلا نمنذا ذخاو

 2 1 اسارف مث ادنالوه ىلا م م كلب ىلا م مث نيروللاو سازلالا ُث ارسسيوس ىلا لوا هجوت

 7 فرعتل ةيلامثلاو ةيبودجلا اكبرما ةطراخ انماما عضن نا مزايفءاكمرما يف ليزاربلا 1
 2 .. هلحز ةيشربا ىلع ارفق ض راىرئشاو لئزاربلا نم ةيالو ١؟ راز اباخدينلا تالحلا هاهم

 ِ 3 لابج دعص مث ةبالو ١١ اهيف راز نيتناجرالا مث ناكروا ةبالو ىلا هجوت هدعو
 نيب لصافلا دحلاوه بي اص لابجلا هذه قوفو رحب 1 نعرتم ٠٠ اهولع يتلا للا غبلا ىلع

 "لقد اينواوبىم ا مدربلا ىلا ه>وأ أمنمو يل لا يف ربها ة درع ةدمىتب رنيتنجرالاو يل ثلا

 1 1 "ا اهيف قب اهب ىلا ع وربلا ىلا عجر مرته ؟؟ ٠١ ولعب ةداجتملا اك اكى رت ةرخب

 3 . ىلا اهنمو اناف ىلا م ابرك وككيتنسو ابوك ىلا اهنمو كيامح ىلا مايسررك ىلا ىلا مث
 . اهنمو نام ىلا اًريخاو ونوناتسوردال ىلا ك.كلا نمو ازوكأرف يف ااا 2

 ' ىلا مت ايفلداليف وغاكيش ُعوكسرب اماهوا ىلا اهننو ينب وسليم اهتمو سسيناكى ا
 ك بأ | ِق توريب ىلا ايايسر< نرويل نسر رفاحلا م كري وبن 2 نطسوب كلرنا ومن

  راز دحاو جيا الو اهلك نكامالا هذه راز ام يمولرك ف دس رك نظأ 1101 ةنيس

91- 
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 بس ةنيكسلاو حارا مف حج يذلا 7 ةئسح ةحيتل لك رخأ ديخ الا هربا يب

 د يا تلا سرك لاك !يرطبلا لل
 هباختلا ىلع ”الوا ينغلا ؛دبللا كلو ةفئاطلا ةحار 0 لضفلا هل يذلا ٠

 قي نايل اياز 001 نازكم ةدايسا هز ا بادالاو لعلاو فرظلاو
 سو رثكد نارطالاو رمم يف اباس سويراكم نارطااو فدصولا نع ينكي همسا يذلا ' أ
 نيتدبلا نيذه هل تءظنو باح ف هترز يذلا د باح يف يداق ٠ ا

 يذام لثم لبة!سم ريخ لك هسيفو هيف ندع ال نيئراب 31

 ضاق تنأ ام ضفاف مالا كاف تلاقو ”ترخ ءايهشلا كنار ظ

 ةنسلا هده 0 دقو هد ءفئاط اصل ةقطنم يفو ملفا يف موي لك هتطبغ يرثف

"0 
 دقرشلا ىلا فرش ىهباو ةهبا ظعا لان دقو ةمور يف بهذلا ممانحوي رام ةلفح
٠ 
 ةءيظع ةيريخ لامعا هلو ٠

 1 ياقلا راح لسوايساب: نازطملا هدايا ان ينطولا حاهإلاو داهتعالا لثم اماو :

 فتدناّطملا نيديسلاو 37 نارط  سواروءارغ ةدايشإ كلذكو ع :

 سايناب نارطم راع نسوضندم 1 طملاو روص نار طم فخ ز شوهتلا :

 غمجو كيلي ايحأ يذلا اماو يريجي رجلا موحرملا مدعلا نم يسركلا هذه لجو ادقو .

 ' يكريرطبلا بيانلا اماو:فولعم سويباغا نارطملاف ةحيظع تايانبو :ركذت اًقاقوا ال

 جزوكلا ناك ا زازب نيع ف وهو هتفرع يذلا يدم سويطانغا نارطملا .ةدايش ١

 ام ؟ ةنعادل تن 5 قشمد ف دلو ريما بح ةءانم اروح قداص داهتجالا ش

 نا ىلا زيراب ةسردم ينو زارت نيع يف سأرتو ةيكرياكألا سرادملا يف لحد م

 هلعجو يرب# رجلا موحرملا ةاقرو 1855 ةنس لوايا ١ يف فقسا ةجرو ىلا لصنا

 عبارلا يناؤعلاو يوانزنلا ىداكالا ماسو لانو يكاطنالا ىمركلا ىلع اماع ايان

 هذه .سوريلك ا داهتجاو ةريغ رع تاق امع اًناهرت ءاطعا لجالو يناثلا يديحلاو

 فطالا 00 7 مسج مهفرع نيذللاو *يش مهع لاقب 59 ال ةئراطم ٠ و



 ْ هاو

 1 نفاس ناك ول هنال ءالومل حاجنلا تلعج - لاوحالا فوراو ةفدصلا

 "وأو اكيرما فشكتسا ناك امل هبكارم ثفرغو كيثنلنالا يف عباوزلا ىدحا سر

 ظ 0 دلا ىلا لوصولا هنيكما ام رششع عبارلا سيول نمز يف لوالا نويلوبان دلو
 هيمسأ ام اذهو هل تاصح ةفدص فورا روثام لكأ كسرن اذكهو اهبلا لصو
 ْ حاحنلا قرط صقل كاذل ثدبع ةيا ةصوصخم

 ا تر نو يف غرد يف لعب روبج بالا همنا لحر ناكو

 نر ضعبلا هيلع فاؤغ اًرطمم رابنلا ناكو ءاعشلا هدم 00 ناكو هودرطف

 ظ تاقف زاطمالا :رثكل

 كنان 0017 ال نم وش ىذا روج بالا لع افاخ
 )0 الافوطب (يلول هللا قرغي مل . اقرغ هتوم نم اوشنخت ال تلتف
 : ؛هتدعبأ نالا يا فيكو هقيدص يننا ءالقثلا دحا يعدب تراك

 0 كلذب تاقف

 )00 يداتحيف هسكسا دق نم .' انكو ديعس يديسيلخ ناك
 3 ي ءاعم نه هتحرخ خا اذبلف مفه رسع هلق نه يفارعف

 ا ( نيبدلا فسوي :تارطملا:)
 ٠ 1501 ةنس ١ ت يف يفوت دقو فاك ةليوي يف هتلف ام نا

 2 5 ل

 7 , .ةئئاطلا ناش مف عفر يزإا وهف طاشلاو ةحلا لاغيوه 0 اذه نا

 كك خياشم وا ءارما مسدنع نكي لو هدجو هدك" نم كلذ لكو فقولا كالما اهل
 هام ارق ثدجو مدك نم كلذ لكلب اك الما مهل فقوتل ةينوراملا ةفئاطلا
 مولظم سوميسكم كري رطبلا ركذلا ديعسلا بعتو تامواقالا نم ءادتبالا يف ممل
 وبروغنرغ 0 ذلا ديعسلا مهكري رطب ىلا دياع يبعلاو يداملا مبمدقث يف لضفلا ن

 2 ديعتللا ٠ م !ريغك : حرر“ 0 تدك اج لفن يللا لوالا فسو

 3 هيبننو 4 هبابا يف لصح يذلا بارطضالا نركو يريح رجلا كري رطبلا ركذإ



 ا

0 
. 

 115# م

 ةفحلم تشب بود بمكب 0

 اننلاقف وص اف ىنردق 8 دع نم

 ادتم ماقنالا لس اف
 اهبمدصا ناؤالاو سارلا 2

 132 ميصلا يف ىمعلا تيبهجشا ىتح

 امعم وا يصلا يف 72 9
 0 تود يلم ايندلا يب 3

 هب تفطو 1 اهلا تف

 انترهس نولاص 2 8 ىتح

 اذاف ةدقر يغبأ تئج امدنعو

 ىسعف ةمهشش يبا لام يف تضهن
 تعمح ةضوا نع اهون تلفف

 ىرجفإك رشا ضلال ربو

 يمار ىلع نم اقل لاحلا يف تغفر
 يبس. 'لاقف ال ال هل تاقف برق
 يسنايف وص عم اماد اف عمج يف

 نمرخ يف ماغنالا ىرا يكيعبصاب
 سرملا عم نوباص رجلا يفلييلا يف
 سعن نم رجلا يف ارض وا ليللا يف
 : يسغن مش نه تقيض نخل عم

 سلغ يف سامثلا نم ريختألا توص
 سرغلا عفدم وأ انساهش قبلا /

 جر عم ماغنالاو عفادملا ثوص

 سسقلا نم يريغ هب ىلوا ناك دق

 سدعلا نم افك هركف يف لوقي
 ١ رتاكيغ نطرصو وز بوتس « 1>

 ) فشتكأو اينابسا :ةكلم رماب بهذ لصالا يلاطسالا وسولوك فوت
 ا65 ةنس وغاكيش ضرعم مقا الو نيدئاز دانعو بعت دعب ةيكريمالا ةراقلا

 نم لسراو تاغللا لكب اًراعشا هيلع اوررحو الان بمولوك فوتسي رك ىلا اوماقا .

 افانعم ريمواوكو .اوهظن نيزلا ةلمح نم تنكو ةبيرعلا ةغالاب !ًراعشأ توريب
 تاقف ةماجلا

 ةءاح سواك اب ايح تنك ع عا

 حور ةمامح لب حون م نكت مو تلل- دق اهيف مويلاو
  5كلاثت لع ارح  ايسشطلا عوز قلنا عيمجت ٠ حونملا

 بنرا لونا هفالخو بمولوك فو فوعس ركل ايندلا يف اوحجن نم ىلع يناظومملم



 20 1 ١

 (ختنم تنك ام ارزاق نكت ملول
 0 تناب هتمصع تيبح نه

 « صويصب 1 نارطملا »

 1 وعو ةندالا بايع فرعت جرانلا نم

 : انبد راطقالا رئاس تمدخ

 نوني نع لارا كيطسيو ٠ .(ماصتعا كيف يدب لكن
 و آب هراجت زيرابو. ٠ - ينبع 1ذ ةيردنكسا يدانت
  ينيعصوبصب اذنيدلا تيبو يسار جات اذ يعدت اديصو

 ' نيمي نم مزلا صوبصبلا ىأر  انيف نيدلا بر سايلا راف
  نيمالا نبالا سلوبل لاق» 2 ريمض نع. ىهناو الدع ىفق
 1844 نيد تيب ةثارو ةيس كقحل ايح خيراتلا كنيد ةمدخ

 00 « طابش ١ا/ 0 ##-_

 غب

 0 بنا

 ٍسرْألا سرطب عم اهب ةليل اي
 مغ ءاج ا هلا بقل قس '

 ةئاق نازوالا' هماغنال تناك

 تحفما ايل وصاف اشغ نم ابلصا و

 ةقئارع اند عما دك كات

 ءاذغلاب ا



 ادغ نيعبرالا لثم ني رشع نس يف
 دعا الو موي ها رمعلا: ال

 ع دلوق هن قالا يفو ناورسسك يف

 ٍةفراط 0 يف نا تاق

 07 ايماس ”القع كير كاطعا

 رمظع .الب ةينوحم فاو 0
 رتائاع ثرا 0 تافض قالها
0 3 7 

 اكرطب لح ه١عوز ام ددعو

 سدقم رضرا يف هللأ كمافا
: 

 صرب عم "مهلا ارباو اقيم ماقا
 ظن نك ص هنافاكم للاكل“

 ةلزام زعل الو رخف بلصلا يف
 ري روخ لق ةتاح .:

 هتذيع كعب رخف ءرإ ناك نا

 مم ايدل الأ يقالث دالب ده

 من٠ ضعبلا اوظقياو

 .لركش الو ىوأم الب عيسملاكّشء
 )(5)هعيم دعب

 نايحا لك اقيفع افيظن وب

 0 ا الو نك

 نانبل داجنا يفو ميركلا يفو
 نارهطب مت مك ام نيا 'متناو

 ل ر اشودب اهحو 'كاظعا

 يفارومو ينارضن لاحلا يف تابل

 نادي تلاج مكلبق ةنبكح يف
 يفاكرا لضفلا 5 مكلاخ رسعيتو

 ينامحر لضف نم هتلن ام لكف

 ناركشب امود هديحو هل نر 4

 نإ ضراو رود نارطم تبت
 5 دا لك اه ع وشل قا ١ دق

 نايمع راصبا بس رونلا ريصو
 اسأل نانو  ءاناكم له

 ناكما قرف (ييلص لاف نيدلاوف

 نارطم لجا نم مكقنعيف هلمحاف )١( مكسارب

 ؛ ناشينسبا وا ىنغلاب ال بالا يف
 ناباص قوف رشنو مجرب تنام

 اب ىتح عاد دحي

 نادلب لك يف اكياس نكوففطو

 ا طقوس لج ىلا ٍزراغ نم سايلا اك نكو

 ناعيج لك فيغر ع عبرب عبشأ تد-و ةيشارب 1 توملا 9 3 مقو

 ههتوسنلفقوف بيلصلا ةمالع نوعضب مركلا نولسرم نآل 2008
 ةفارعلا ةطساوب ليئوماص مافا يذلا لواشل ةراشآ (؟)

 7و



ْ 0 . 0 

 ب نيج ىو ادبب 00 تبي نيلقعب يف ق3 رفلا تيب كيس

 5 لع 9 00 تو واحلا عرف 0 قوام تسب دف

 1 قربا د 0 0 طلل ى تيلبلا رع قانلا

 اح للا لا لا ديو < ةنس ناسين ١5 يف رونلا تبس موي

 ) انور يف كانعسا هناو 5 ”ضرت ف ةنرطملا نم هئافعا لجال كب

 ا تلا موب يفنارطم ءوتعتر صلخيو موو نا

 دو ىنا 0 3 لهأ نع تنك اع تيلي

 اجو لها ند ناك ُهنال الجر كاش ينا ا الو
 هرب !آ يف كندلا نم (فوخ لم عاكس يب تنك دق

 .يحادمت لثم ىدعلا نم ”لابح ع مويا تعم أى 59

 كادعا نم رهجلاو رسلاب ا ورح حد "قمن

 موا دنع متلزن» يرن ىتح همدقا دمت هب تئج نالاو
 درع ةير اع ارك ميلا كلا تينا الو

 ناق رمحا ريرح بوثب الو ربهذم قاوطاب تحرف الو

 امل الو بوت تاولا ةبطاق- هيرفي الف ىله. ناك نم

 نامزا لوط يبطبوث مكسبل يف ةلئاع رخن لب مكحب يرغ ؟نك



 « 086 ب 0

 ىرالا ذهاب اكئاطعال ميركلا رصنعلا يذ هجنارب ويسواو 5 يركش مقال اهماو
 كش الف تاؤيفع تايقث .تاديسو تالضاف تاليج تاجوز با>تاوهو .ميظعلا

 ٠ انم كلو لابقالاو ةداعسلاب اود سبالملا ن هرثك |سيارعلا باختلاب ني رف 00
 لحرب كيمأ امناوا لبق راذا يف ةرهزملا ةزورلا اهتا تناو ٠ . لاتالاو 7 :

 ا هنايل ةةقيفر كل ةناجننا ٠ نراهم ليادر رق ميشو رهاس 2

 ىلع نُ نكلو نيح برقاب نينيلا تال ىنمتا ءانالاب ريدججا ريدملا اهيا ع تناو ٠ هئافما ٍْ ٠

 قىتح م د سلا اذه يف نيممتحملا كذيمالت نم رد 5 ١ كنور ال مهنا نيق و ق1

 دابعلا بر م ابئاط كال لوقو رانا 2 لك يذلا ميلح مثدحا 8 0

 20 1 6 00 و را 54 دغر يو ميعأ 2

 مالا 0 ءاهدلاوو سمش 0 ايدجر ندياهتا 0

 ملا يلاع .مهص لذ. اهنليف + مكدارطلا موي تدغ ذل ا
 2 0 دبكلا لضن تان اب أنعاف زور مو الوتن ودم اطل

 ش معنلا ناك الوقف يريوشلا لاذ ال رقي راب ازدر تان ذم ٠

 |10 ظ

 ناهلسو نافلغسا يررغلا نبأ بييبح نييساكي يف تازامفلا بامصساو راصتلا 00
 ٠ افتلا يف الاخ نك كسلا نادبش

 1 رادنمرك عم هللا هن ماس مو-رلا ىلا ةزياج: ةيناث ةير نيايلاو بترا بارنصا

 ظ مسانلا سوي إيابا

 46 فيم د 2 2 90 كا

 ” تم جن ناو نا ا نا ا ل شلل يللا لا

 ةينح :٠ نانينو :كااا يقازعلا م6 عبرأا يلا لاو 3 هي دحلا بحاص انأو .

 سردنتلا يام نادذو كيسوانرفلا .فراعملا ساحم ناشنو يراننرفلا يداكألا

 ةبس انرف ةلرو ةمحارت ن٠ نامجرتو ةياماثلا تادذلا نم كب بقل مم سرطب

 : اهتءامحو توريد
 للا قار ١ ضامثلا ينمضو امدنع !هين رخيتنا نا تمزت ١! ينلا ةلئاعلا م ءذبف

 تس د تيبز ايئارنف الكا ده د ٠ ةنوكم ةلئاعلا هذه نوكذلا ةدئاملا :

 ف بام وبا: تد سوني ايف زور ونا تيدو ايا ور ١ تبول



 1 « ةيرقلا م خش ا 55 تا 0 :دلوو توريب 0 لآ ىظتم
 0 ةيرقلا ةذيشم يف نادهش هدعسو اضقلا لايخو كرابم

 | ةيبطلا ةسردملا يف تا!عورصم يف ثملعت يذلا انا ةيبطلا مولعلا يفو

 اذلاو ثا لا مو نيعلا ةحصو سيبطلا ببانو جو زئملا ةومم تفلاو توربب يف

 00 ظ ةيبدا تانادر لقاك 0 را 0 نبما 2

0 بيغ 1 221 0
 ا 0 يرد 5

2 

 2 7 5 0 يي 0 كارما مأس 1 0 راجل يفو

 ميانصلا هلا بارا نمو ا 0 نب 2 0 نادي عا سديحو سر هع 0

 .ياس كي كب رمل ا رطقلا يف رادتلا مهاواديص غي ع جا سايلا.رفملاب ةيودإلا

 وطلا 0 ف هحئارب , لحب يف ةراحتلل م ل فدللاو توري ىف انوا دقو "نابيد

 اةاياتع ةراد | بحاصو اندالب ناشر 5 قم قريرتلا الو هجاوكلا هريدم يذلا

 ةينالا ةيطحلا اح يداو هل مدقو اًريغا جوزت دلو
3 

 . ٍْ ا
 اعلا 0 كل ىنتا جاوزب كع»أل املوا ٠ رضارغا ةثالث اذه: ينو كنا

 + قيفدتلاو ثمينا نم لاغشالا يف يف يبدأ 31 يتباو:6 ربظال !هيناثو ٠ قينوتلاو



 ند نوب

 تيتا وي اناا دلل ب 8

 2ظ2001111

 1 ْذ بقع نود 7

 3 كسه 0001

 خ17

 . لادبعو ميلسو هللاركشو نايلس دلو نادهشف نو رامو نادبش دلوف سوبل اماو
 كيوملا سايلا كري رطبلا رارسمأ ماك قى روخ هللا دبعو روص نارطم لاركشو 8 ٠

 اكريما يف كيرفو ةعقر تشم ور هلذ نو رام اماو درخد ففتعوإ نادلو هلا ملسو

 ش : يفوت ميلحو ٠

 ظ ىروكاو ايط تيب يف يروا تيب وه عرفلا اذهل ينافلا عرفلاو
 هلو ينابصحلا

 سقلا هنم رهتشا ىذلاو دالبلا يف تش ىرعو احين ف يف ىذلا يناثلا عرفلاو

 دحا قب ملو هيخاو ايبصاح يف ىواحنلا حر ةو سوطانغ سقلاو قواحتلا سويئاسرا

 نايلسو دالوا رك اشلو افيح يف ركاشو توريب يف ملس مدالوا لب ايبصاح يف مهنم
 توريب يف هيرع عرف نم مج

 كرولا تس تلئاع متردد
 تاك ادبع يروخلا راو رصم ىلا روص :نارطغ هتاركش نأ يف

 نباو ةنس 84 نسب ىوقثلا جذومنا نافطسا ىروخلاو كيوحلا سايلا كريرطبلا رارسأ ٠

 سوديج سلا ربدمو ىواحينلا سويئاسرا ةيئانبللا ةنبهرلا ما سيئر ادق .

 روص ةيشربا يف نارطملاو كرب رطبلا ليكو ناك ىذلا مهرب ىروخلا ىدجو ايل تدب
 ًاقباس اديصو

 لوا ةيرذنكسالا يف ةبرزاعلا ةريدالا سيئر رصيق كيسردابلا بالا مهنمو
 ماعو بيطخو رب ده

 بيجت هوخاو شكار٠. يف رودغم يفاذرف لصنق ناعن نالا ةسايدلا يفو
 ب رثو ةيلخادلا 87-00 7 0 مح تأ نوت يف سافل

 هس وضع ا دل ةرادا للف دع ينور يلو مهن ناك
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 دلو ىذا دومح رزاع هلسا نمو رومح ايل تدب نم رسض> دقونادلو دلو , يذلا

 2 انو اندكس ليلخو ديدش
 ”"سوطنغو يناثلا نافطسا ي روما دلو نافطسا ي رولا نبا ميداربا روما اماو

  هللادبع 4 روغاب ا يي رولا 5 حبا يروا لسن ند دلاخ ابا ىعمملا

 58 بوقعيو 0 0 هراشبو هايحالا نم حرفو بيبح دالوا ةلمج دلو

 .ةزاع يفوت دعس بينو فسوب نادلو حرفاو ميدنو زيزع نادلو يطب
 ١ داو دإو اموتو ليزاربلا اكريماأ يف فسو.و ليوثامع س ةلا أو. سيئر

 0 ىركش ودو
 3 هءقيرو ىداتو ةلرانو دلاخ دلو :لوالا ميعاوب يروحخلا نبا سوطنغو

 1 ' داود كرابمو راطخ دلو بيلكو بقع نود 5 وا بوقعر ى روخلا دأو دلاخ

 5 8 فسوي ادعام بقع نودب اوفوت ةديكتاو روصنمو نونحو فسو»و دحالادبع

 : : .نودب 1 سرطنو س وطنغو لولخ هل يداتو لس نونو ج روجدلو بيجنلو بينو ناعت

 8 بس هراشب دحاوو يدانو دلاخ اكريما يف نانا ةثالث هل سوطنغ بقع
 . فسوبو هللادبع اكبريما يف نادلو هل سرطبو

 بين ريبكلا ةثالأ ' ملسلو ماش هل يعرم فسوي سقلاو مهارباو يعرم هل اشير
 كيما يف بيبح نادلو هللادبعاو هللادبع هل ميهارباو سايلاو ير كش يقانو يفوت دقو

 - جروجو ليلخو ميهارباو فسوب نورامل نيماو نوراه ًاضيا ماو فمونو
 1 " "وينال" نيمالو

 . همسا دلو لوالا نافطسا يروملا نباو مهاربا يرومللا يخا سراف وبا نوطنالو
 | فيس ةناثسالا ىلا هجوت ىذلا تدل وباو نوعدجو سوبل فلخ سرافو سراف

 00 يفوت يذلا لروطنا فاخو هدلاو ةايح يف يفوت نوعدحو هيهدق َُط نمزاا كالذ
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 هس اهتوخا دنع ىلا اهدالوا تذخا ايجوز ىفوث امدنمف ( تادهاعملا تناك
 ربع ول نهاك ىلا نيساكب ثحاتحا امدنعو ةوراسكلاب اون نيذلاا

 7 رام مبذم لع داوع ناعمس ترارطملا هعسر يذلا دوبع يروا نب ٠

 يف روكذملا نارطملا قاروا يف دوجوم ره 5 ١72 ةنس ؟ ك 4 يف نيساكب ل
 . ماين 1 ةروص يش هلهر رخل

 3 1 ىلع ان دوبع ي روما موحرأ 1 نبا نافطسا سامشلا سدفالا تلاثلا بختلا 3

 فترارطم ينورصحلا داوغ ناعمس نارطملا دي نع مذا نيزج ةلماعم نم نيساكي
 نرافطسا .يروخلا وهو ( داوع تيب حور نم انحور نوكيف ) مانثلا قش نشد

 اهديع“ روك ذملا يرد ' ناكو نالا ي روملا ةلئاع يو ايل تبب يف هتوخا تقنو لوالا
 ييهاربا يروخلا يلا_كاو كاقنز كانبعربا مربك | دالوا ةثالث 0 رفحا

 ا هير نطرا ةح نأ هدالوا ىلا يروا لاق دقو نوطنا سرافوبأ ثلاثلاو
 دالبلا ا د أو ةيرقا ىلع انهاك كم مسرب نا مزاي !ملها نيب ني ربتعم اونوكت '
 ناكو مح يطالبنج لوا طالبنج يلع عيبشلا دنع مدخ فاسعوباف لصح | .اذكع 1
 ناشنبا هل ىفوت ماكحالا ىف هليكؤو ب لحاسو نيزح ملفا يف هكالما ليك ٠

 1 يروزاعلا ثيل لوخد < بدبس اذهو يروزاعلا سنترا اهمهدحا جدر .:

 هم ناو يهارب ا ةبروملا هتفاس وها ةيناثاب جوزت دقو طظالبئج تيب ةيدخ

 :نيساكب هنكساو أدم يف فب يذلا دوبع يروخلا خا ل نم يروا قسري ١

 . ةينأث 1 ءآ جوزت م دلاخ اهجوزت هنأ نع تفوتو نيساكب يف هللا تدب دج وهو ' ٠

 | ةثالث دلو نيح ةتتسنيعبس هرمت ناكو يرسس ن*لجرةلمرا نب نجايف زي زعم نم
 ١ ناماسو جلسو ميهارباو هل هلا ادنع فاخ كل اريهنف فسو»و هللا منو هلا روك ذ دالوا ْ

 الل قبلا ول ىالوا الكل الي ميلس رصيق يردا لاو سيولو
 دب رف كلخ .سز واو بزاع ميدارباو 0 2207 ايفوت ناملسو هللادبعو 8

 دواد' فلخ هللا ذو َ ند :كسالا ْق ةءرزاعلا سيئر روخ رج هيقو ليغ هئارصاو 1

 يفوت هللا حتنو ليزاربلا 3 داجو ناجاس فسودو هللا يتفو داجو نايلس فلخ يذلا

 يعرمو نير هللارصن وخا فسوب اماودرفلاو نا رصيق هل نايلسو ظ



 8-1 وللا 0 0 رطبلا 3 1 يلا اطسوغو ني ز>و

 0 ع 3 اولا نيا ع دوحول | اورو مهنالخو نك ذوثرا مر

 بأ ةلئاع اصوصخ ةدب دع لايع ةرخا ثالذلا ا نم عرفت لوو

 ا للا توف يرجو بلم وبا تي اهم ينلا يرش
 ' 1 بايد تيبو هيرشوبلا ن٠ لضاف وبا تنبو شسوي نم

 0 3 ملس ناطلدا

 '”0 57 ق ىعوألا تسب تلئاعو
 ١ يف احين ىلا ارم وبا هيخأ عم دودع سجرج يررخا اهدنج ىلا

 مآ 3 رطبا هجمر دقو نيصاكر معرازم ةلوح نهد أبعرازم عم ةينيدلا

 ا .+ ةنس ابءرازءو اين ىلع اطغ ةبنكا
 اا سئر سشو.ردوباأ اذا دو# ' هل كاذ ناكو

 سو رم 0 0 دا 0 0 ةنبا 0 ناكو اح 5358

 5 0 لافو كابشلا 08 ةرص ع هحورخ دنعو ير أ تنب لا

 5 8 امونعو ةراعلا كك ازكه حد ناللف يداخب ايجاوزإ ةزر

 أب نم يمحت قح اهل نالا روطا# لاذل] لعر كلذ نم ضانم دل سئل

 1١ دشو هيشيمم مزارل لك هل تمدقو روطامت لها همك اف ةنس

 : ف اهيف شومرم يال لخد الف يسبتلا بزحلا صخت اهنال كو رابلا ىلا

 | ينأب هدلاو ناكامدنع نيساكب ن < (حوزخم ناكر بك الا حالوا ةثالث هل
 نوءرع نو فيس ع 0 0 2 فيقع 0
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 نيساكب ين قى رولا تدب جاناع

 ينائاع خيرا رصتخان ةديدتلا هذه ركذا نا لاحلا فور اذ يتمزلا ثيح

 يراهن أ

 ىوس *يش اهيف قبب ىلو ينادبزلا يلاش يو ايلح نيع نم ةلئاعلا هذه 0 نا

 ف مار ١ كل» ريزو صدربالا ناهعن دلب اهنا ل لوقب دياقتلاو ارز دقو ةتونو ءام نيع

 قاروا هدنع نا ينادب زلا يتغم ينربخا ينلا عاشبلا دنع ةاوادلل بهذ يذلا قشمد

 لاله تدب اهعمأ نادوأب نم ةلئاع مم ايلح نيع لها نيب ٍبرح ىرج هنا لوقت ةمدق

 لوقبو اهلاهآ تنشو .دبلا .تقرحو ايلح نيع لحا لع تبلثن يتلا ا لل
 يذإا ةعمح اندج ُُس ايف نووي دمرب ماشلا يلاو ايل ني طا 0 هنا لقنلا

 اهب هدعوف هنم اهبلطف ةوخالا تس اهعسا ةليبج ةنبا ءدنع ىأرو دلبلا ىنغا ثراك
 ال لاو ةعمج بره تالؤ دننمف يملاولا هجوتو ةريغص امال تغلب نوكن ىتح

 يف 140٠١ ةنس 16١ ةيفص ةنراوملا خيران هناتك يف يبمودلا ,ركذ ؟ يارشب ىلا
 «ب رهتشا ام بيب يبيودلا لاق فيس نب نيدلا لام نبا هللاقزر مدقملا مايا

 هس ةلوأ لم :ديعلا  نكامالا نم سانلا هدصق نمالا نم رذشوب نان

 ةلئاملا هذال يلصالا بالا وه ةعمجنل يارشب اونكسو ايلح نيع اوكرت نيذلا

 كبزي وباو قايدشو رهاضو شونحو قزرو زوريك ؛ دالوا نس 07 ١3

 اك هيرشب ةبح يف نيمدتم لث» اوكح نيذلا مثو ةلحانع يبيودلا مهامسو
 ينيودلا هركو

 دجوي و كب يجار لحم وهو نالل زوراكوبا جرب اونكس يارشب اونكس امدنعو
 ةعج بره ماشا يلاو فرع امدنعو هدالواو ةعجهيف لزن زو راك يبا جرم هل لاقي جرع

 خ امددعو سك ذرثرا ناب رسم أ اوناك ني لالا اياك تاشاو ايلح نيع قرح لسرا هغنبأب
 ع هيذم ٍَُط فاح قبو ايشار ىلأ هجوت [كدسا *  ناخا ةغجخ ناك يلاهالا :

 سبحذ واحلا ىعسأ يلا ١ حالاو ايغار ف ينايلحلا ةلئاعب يعمل يدكذوثرالا يناي سلا

 دبع يف وللا ت 1 تاللئاع هنموولملا كاب ىنشم هيما لحم 1 هامحو صي# ةيلل

 7< ع

1 3-3 
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 بهار مظعاو رمششلا فوخ لزانت
 مركم سيئر مم 0

 1 9 ا انمو
 ةءارك رطق لك يق ال 11و
 ل 0 ' 0 اطعلا ىسناف

 انلخم ناك نم 1 رهاصن

 انوي رين -سانلا ضخ الو

 حك ؛ لذي ال دغو شم
 بكم انيلب امون اذا اذاو

 اد تركوا ارض دجن مل ناف

 تزعم نم دنع يل امل اًرهقو
 قرظن فدا لثا مل اذه لك م.و

 ةلفح املثمم سامأإل ىلراف

 بنارم ترودب ىندب نم كرب و

 ىري الو هلع ”بتع ال كاذب

 00 موب نك مل انيك تفاح
 اذذلا 1 22 يسفن ىرا ينال

 0 0 ه5( 0 د

 نادبش ملسو ةثوذاو قارمن . ييهاربا يروخلا (8) اناوانا ()

 00 سودي+و 0 ١ سويطانغو ليونام

 هللادبع ىروحخلا (1؟)

 5 "ذب

 | حاريغ نم اوذغأ اف

 45 .لان دق هرغد عمو

 أ بهن وأو موركم ا|_رةيضف

 3 يقل دق 5 اننا

 وا راج نم لكأنع د.بو

 .بهزن الو ا روج شنخن الو

0 "0 01 

 نانت داحالا سوناسرأ



 اهبعش ةيامس .ائرفآ ب
 11 ام اذا فلا .يدنءو 3

 مهاب 2 كك ِ يدنعو ٠

 ها 3 تلش رد ياو 5 1

 ن0 عع نراااي نول لا نوبلال

 دى ات ا للا يل ا

(00 
0 

8 

 نمار ضاع 0
 مهنابث راعش مكرانبل زرا ادغ

 مهني عاش يدللا قالا
 مهم لزم برغلا ءانبأ ك2

 مرايع 'ييط اني ل 1

 اليلاو لضنلا وثب ايل لضاف رم

 ار انن دف يروا ا نحو ١

 هوا راق نقل تدغ 0 |

 مهلك قاف مهلدع ةاضق 2 ١

 لصاق انو رافع .اننو 7

 لحاو .فيضال  لاطبا اندنعو

 مرد تاب اذا راجت اندنعو
 لحاطف انمو نيطايش ' انمو

 ”ةباهه 0 هاج 0-0

 او يي دنعو 0,

 اكد 1ك اوبانادف د
 ارخلا يلدوزت

 ٍ ينمركتو | رحب يسر

 أردلاو ”رعحلاو ”دبشلا تا 0ك

 اركم مهضفخيو ارثف ينءفريأ
 امك. انغفاو اوك

 ار تدهاش كو اجت تراس 5و

 اري هرج ىف ةاروللا رو د ىلع

 ' ارصعلا اونز دقو ادمح اورتكا دق

 اردب ادغ ”لاله دم اه ِ م

 ارهدلا اونز 5 ينو دوسا

 ارفكلاو رككاو ردغلا نوفرعي الف
 اركذلا دلخ يذلا انح مهكرطب
 انا ديعتمو فر 1 هرج

 ادا اوفرع امو ا 0

 5 فرش يذلا كا مر

 ا اها ال مدخ م

 اكيلاو: ”لضفللو . ريطلا ان ارلعأ

 اردغلا اوفشك دن يالا يف رةراطن نم
 0111 ارغ رع اننو ءاذلا انمز

 | نم لزأ ناسرفلا كفا ازا

 اجلا ممبيجل ازوملا نم العاب
 (8) اخ مهنابا تاب دق انتنبكو

 ,' )1١1( ارش ادغمهم ماعلا سيئر هلاك
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 منح تنآ يذلا كبر ركشا هل تلقف ادج نيزح - وهو هتحرز يلون رمآ
 | لوا هيلد نا فلحو كجيذن رخالا 5 ناو نم دب ال نال

 ا,عمسو هإقع

 ايف لب نسل. 1 نارا ارا ةلغ د
 دئاملا ىلع اوسلجيل نيرئازلا ءامسا سامثلا عضب

 5 هو فظوتم اذهو نيش كلذ نال هنرد هقوف 200 ظنيف هبدثرت

 نر, لكالا دنءو ةيفوم

 ْ هن تيارف ةرعا تدوحو كفو نا رطم بب رق اذهو نهاك اذهو

 دعب ينعضب ا ةديام ىلع ماعطلا اهيف لواننا ئذلا ةداتمملا مايالا يف
 جح ةينالا ةديصقلا تملظن ثتألذ دعف ا كلذل هابتنالا ريصي ىت

 اة و يق ركل ىلا

 قاكش نبا نأ اود ىخ
 امئاو يلع بنذ ن٠ كاذامو
 جاو ىطعت سونأملا كدوع يأ

 رخا قي اج نالف يفالن

 ىهدصق 2 الق 0 مهنمو

 هنسل ندي قوق الا ىّزا

 *ىروت* مالا لاح يس نكلو
 ساحم ءاضعاو ”نابهر كلذك

 ص

 0 ناي ”تدج و ىسفل ف ”تيشلفف
 ى 1 1 .٠

 لم نإ رولا! داسنا» فاووي

 ' 2 الو ل تدرج ظ

 2 ريخالا 0 ل د وع

 هش تنجح قرشلا يف انمادهت»و
 ء <قح يف موللا تعم ينال
 01 2. نيستا يولد هيت

 ىردا عسايش ليضفتلا ببس اف
 دق اننود ةرمز قون ثرصباف

 ارم .ناكى و  لفف هل سالف

 تلا لبسي هبيع ن 0

 1 عا هفصنب 0 هكح ىفف

 ا ردد كو اًرخ رم :
 3 يلوا ءادالا ط ذا



 ب ١

 كب يل مهتلج نمو مظع 7 هدنع ل ةنسأ كذا هنلطبغ ل تلد 1

 تنك !5 لزا م ينناف دعب ريختل مل ثوح ةنبجا كرطباا ركاش لزنمل هتطبغ يل لاقل

 اظوفحم هبنذ ماد ام اًركاش قب رك نأ ةرم يم كاع ناكو كب لس باي ظ

 كاش ربصب تلاز اذا ركاش رخآ يف ينلا ءارلا نع ينعا ايكاش حبصي عطق ىت» هن كَ

 بنذ عطقناو ميلا كحضن ًاهلس ينذ يل اوقب ]نا مماذ باذلاو تفدص ةتبجاف ٠

 ل ملص
 ةسينكلايف مانت ةنس نيرشع ىلنمتناكو نيعستلا نسب كرب رطبلا دارت دقو

هلصن لو هتطبغل ثايبالا هذه تمظن !همذوت دنعو |دح ةدبعتم ٠
 1 

 اكيساكت 5 زدلاو كدو يف اكيزعا نا يح ضعب يل راشا :

 عم لب انييف كي دي الف دبا مل ًاناها فرعد ناك" نم

 اكي راب هللا قلم نيت نس نم 0 شو تنامين 00

 اكيداف راد يف ةركت ملاهتاب امج كش نم اهانم تلان مويلاو

 اكيش سالا ا ندين هيف ال 7 0 ضنا عوسإ ناك نا

 اكيربت هيأ ضنضغ لك كرابم ل اذ تراك“ مركف هناب

 اكيفالت نا ندع ريغ ا لبف 2 ًانكرطب سايلا رام ل٠ ترا ن

 اكيرطب نوكلل ترثا نم الها اهل لاقي يناها نذا يف تعمم
 كيش تاريخلاو

 كننيع ا يي ويح ناي 7 00

 ربلل هوحرت ةئاجل عوسإ مادقا دنعو

 اكيكب مويلا اهباع نزح طرفوا ةمجافل رذع 34 له اذ دعب نم

 اكيحاون نم (شيعبيطاو )١( انلح 2 نمنسحا سودرفلا نكسنا نلا

 هتطبغ دلب )١(
 تفوت ىذلا دعر كعَنا عم أ, |, هن واح تدع 1

 أ يني الو نيناع نسل هندلاو

 هنزعال تهجوت امددعو أ دج يتبدص دعسا ناكو نسلا اذه يف نانالا هيلع نوكي

 دعاس هللا نكلو ( ةرخالا يف اند؟ رم اذه نال ) ٍمهربا نضيف نوكت هللا ءاشنا هل تلق

 يكد وهو كحضف ةليالا هذه ميهربا

 يل ىكش دقو رصم يف يرصملا شيجلا نامجرت يروخلا كب ركأش تلباق دقو
 عع

2 
 1 ا كا 2

5 / 0 
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 / ابرغو ارش يببط عرشت
 بير لاوقا عكاوق 5 الو

5 5-2 2 0 

 الع مث ا دهزو اقدص ىوح

 اوس ةعب را تيقلا اذا

 بيغ ريغ نم انسار تودع

 اووادب نا اتصالا ضرف نمو
 يحي لاق دق ام ضعب انورا

 ”نورغ ادا كل ذفل سالو

 ”بوشي رما عيتبص يف الو
 ”ييحرلا ؟ردص هلا حو 1

 ”بونا يوحم نتف مريظن
 ”بووع :انل نوعضاخلا نحنو

 دل 0 5 نا يح سايلا مودي ام اومودو

 عصرملا يفاثعلا هلاوثو هتايس نم هعوجر دنعو
 رثعي مل هداز اذه 0 ماوقث ادغ مدازو منح
 ربكألا لحلا يف لح ازإن مكمن دئاق ناكدق يي

 5 ه كلذ تخرا

 ! "1 لدراسة . دقف مع 35 دق سوبيب ىله

 ا ديل العا قوفاهتم تعبصا ..سرطب ةفيلخ نم اًزايتما كن
 1 رصيقلا لثمو اهب كؤلملا نأش مك اسنرف ةموكح كتايةئساو

 3 .رض# لوال ةعصرم ىدها هناحا نم ناطلسلا ةلالجو

 3 00 اطرح ايه لق -- مردض يفئأر دقالا ةلاذ ام
 5 رهوجلا قوف ساملالا طقانف . ىلا عمج هب خرا ىردص له

 | ايننالا كريرطبلا ةطبيغ ىر» سدقملا ربقلا ماسو لان اهدنع تلقو

 سدنلا َُط

 هنأ: يف .ةباط ليل لك يف يلق سدقللا ربقلا ا
 هسفن ف 3 ةسالق يري ةرآث ) درت يك ىسا هافاو

 هسدق نع قركفي / ةناكف را ضيفإ ردص ىلع العف

 دلو اناا

 كرطبلا ؟ اش اديدج

 0 ِك كش ينمساق اذا

5 

 يروخلا ركاش (يدق

 تارطمل ًانابحاو



 اذه 8 نم لقب م نكد

 لوح سايلا نأ هنم

 باذع وا بلص ةبهرب مو

 باخا نم بهري سايلا راما

 ىتح ضرالا عاثم يف دهزت
 نيد دهزأ بويجلا لفق .نمو

 ايرنلا ىتح ىرثلا قوف الع
 ! رنا ا د ناك ام ىوس

 تح شرعلا اذه ,لان لضفل

 هيلع قفتم لكلا ركفو"

 بختي مل دحاو بعشو ٠
 اثيدح انشخ نا لبق انكف :

 كيلا ركش عم لكلا راشا
 اذا كت ءادق كاملا

 رديعب نع ىفاو يددجلا 1

 ربط وأ مس لق اف :

 متفرع دق البق بولا اذهب
 هنع بوش ريرخلا نول الف

 تلح نيا ةيكرطبلا لت
 ؟3 ربطلا اذهل بجت الو

 ”ضور نيبيعوسلا ةسردف
 ذحا نورام راو . سيلا
 مث دزُأ ٌترْشاع نوال اما

0 
 عيا

 أحق فرومتو | رديب قف

 ديدج نم ةراجحلا نم ميش

 ا

 ”سيبللا هلكاب نينلا يربو

 "بونت ١ دالوا يهاربال

 ”بيلصلا هرخآ حالصالا نم
 ”بوطخلا هبهرت سبل عاج
 بور> وأ روج هلل بحب

 ”بو ذكلا ةعداخي ما لعب و
 'يبرتلا انيق هناك ءارت

 ”بوألقلا محفل مويلا هيلا

 ”ببمجس ال ةرح سفنب
 ”بهرقلا هنم ررضت.» امو

 ارمللا ءانآ ةحع“ لو

 'بيصي اقفتم لكلا ركفو

 ”بوعشلب ةكب رالا هذهيلا
 ”بيذي ذم ىبعيل فاخ ىلع
 ”بيبطلا اذه ركاش لواو
 ل اق للا .نيشا

 ”بيفر يز ا 1

 ”بيبملا ةكراطبلا بوث اذو

 "بيج سا هفرعأ سلو

 ”سيشقلا دربلا ةضاتعي الو

 ”بيهر بابلج اوس سف

 بطلا تملا كابو اما
 ”يبصالا ضورلا ماذغ دقو

 ”بولقلا هل نحت نطو 3

 0 _ ؟<لاضفا ُّس
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 ١ راو

 - يلا 1 راد يش ةريدالا هذبف

 ا 6 ةزجأ نب ربد اوصصي

 رو أبرهره ادع 9 8 تدبو ةقرو نيعل

 4 سول يروخلا مرحرملا اهسيئر داش يذلا نيد ز

 0 داتحا 8 مويلا اهريدي 00 0 بلاط لك اهن»

 هيخا نب 0 ي روحلا

 يف 3 يف :راسلا

 يح ةديصقلا هذدو هل هبس

 بوعشلا هيف كتللح موي
 ى راو: راذجما ةكرمي

 ةاغو 526 ةيكرطبلا شرعأ

 با بلقلاو ه«اعو باجا

 5 ٍِرط هأ ةرعا اء ويف

 5 يلا ىدلا يل نمو

 الوصاىربن يك سافلا يطعبز

2 
221 

 0 ضرما تر

 نع تا ا طملا مرام اذ

2 1 75 

 ر ”ديدملا يبا اذكدشا ىدانو
 ١ بوني بر نع نمايلا اناثا
 5 ”ةبونذلا يح« هئاعدب ل

 دجال هبط يأ ريغو

 001 زا وموس 0 لانو
 3 :ةيذنال 1 [دمغب

 00077 ”ليطب رع الب راجل
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 هذه اوداشو اهودجوا مهدحو مهيعب نيذللا مثو فنولا لاو.ا ىلع ادج

 يفوا كريرطبلا دنع اًثويض اوناك ابرق ةنس ةيام ةدم نع دلال يساركلا ١
 فنرالا مهارتو تايداملا ن. اوامتو اوعبج امك تيس لضفلا ميلف ةريدالا ىدحا ١
 لفك مهلغمش ةفئاطلا اهن» مفتت تقو ينأي نكلو ماوس مغن الو اهيلع نيطفاح ١
 ١ هدالوال عمحي ليخب م

 اوناك ام اذاو مهتفئاط نيد ىلع نوظناحي مهناف اهوبتر يتلا ةيلاملارومالا فالخو 2١
 مهفياوط تقبو مث دنع ن٠ ىلع او ا ىلا ىرخالانايدالا باعصا اودها ٠

 00 ه٠, الكم :هظفحو اب روا يف هيعش ىلع ظفاح ينيناللا سورياك الا تيلايف ممل

 اموهش تظفح

 لا وخامس يف لرذدم يعشلا نال ةنوةح مهن أو ُط ءادوو مف كالذ فالخو

 اهدلاوو ٌةدحاو ةلئاع اهتاز ربتعت ةنئاط كت نينا لع كرو 3 دحا دعي مو

 نارطم ىلا ي روخىلا ساعت نم ةبئرم ةئيه مهلو اهفاقواو املاوما ظناح سو ريلكالا
 بعشلا ل. درف لك صخن فاقوالاف ةئيطا ده هل سبل يعشلا اماو كري رطب ىلا

 تراك اك اوان ةىنح ةدحاو ةلئاع صخب الو كلسلا اذه يف لوخدلا دارا اذإ

 ظ نيواللا نمز يف

0010١ 

 ( :امرالاو نوراه )

 "41 ورث 119 وكم 6غاطونا 6هاناسأا» نارك ريايج ةحرت لباب دوال ركذ

 هررك نيبو مظعالا نداكلا نو راه نيب ًايظع افالتخا تلعج يتلا ةينالا ةثداطلا
 كر ال ةْنغ رينف ةامرال ناك يو يرخا ةيج نم ليئارسا نس سونا
 فرع لوا نا مدت اهفرص ذخاونوراه رشح كدسف رض لول اي 0
 بحذف ةلءاملا هذه نا ار ةلءرالا تبهذف ةعبرشلا بسح برلل وه
 ”بعذو فودلا نك ةلمرالا ىلا هروكر مفد اًريخا هبجي لذ هلكو ن و راه ىلا هروك
 8 نا اناذ6 ادخار توراك رمح المح ةمعلا ثدلو ةدم دعبف نو راه ىلع (طخاس

 ' 30 م ىذلا 0 "< ىلا ةيناث ةامرالا ت كتل هم رشا فدل تبلل كناناويح كي

 ايهال ففكلاو شركبلا نوراه لخاف ةمسنلا تحيذو اًريخا ةأرمالا تا[
 اه



#0. 
 7 يراعشا يف راكفالا لمأتو الداع نك فسوب اي نيعنن ال

 3 راطخلا ”جئانربلا كعمح نم أنم نو رام لا نه لت مل به

 : رام هلا 7 نم تبسكف مهاردترسخ ةهجنم ناكنا
 ظ ”يريلفاك ت تبقل وا يبزوج 'ةينايلط تيس ام. هالو

 ا يف ضقلاو هبك نم ادعاقت تذخا دق مسا

 رارشالاب فورعملا ةبيخ اي ماغي .تسلف اذه عم لوقو

 رايخا نع رارشالا قرفبال هبتك يف يذلا ءزج اذه

 - كيرحلا سايلا كريرطبلا ةطبغ
ب وحلا سايلا رام ةطبغ وهنالاةيناروملاةفئاطلا سيئر نا هلصاح

 تحد دلا لجر ك

 1 ايا داوع ساوب لس ارطملاو محب فسوي نارطملا امو نانارطم يمركلا يف هددعو
 ذء بناك رهام 1 لجر وبف مي فسوب نارطملا اماو هتلئاع مه مانركذ

 لادم ي روحا يب نبا مهل بادكحلا اهاو يمزلا كريرطبلا لكو وهو

 2 يروخلاو ةيمثالا بحاصو ع الا روينسنملا وهو كريرطبلا ةقث لان يذلا يروحلا

 اع هشيرع يروحلاو لعلاو ةشاثبلا بحاص بناكلا فيطللا يروملا رقص بفسوإ
 - نارطم اماو مركذ اس ناذإلا اديص نارطمو ثوريب نارطم مهنم ةنراطملا اماو يثوهال

 " فتولال اوما ىلع ظفا# وهف جحلا انح كريرطبلا ت خا نبا دارم انح نارطملا وهف كيلعب

 ندا اشنا يزلا نائظ -ا فسو: نارطملاو يا حاجي تفنلمو اهن» طرفي ال

 " ةلئاع نم وهو ةذمالتلا لابقتسال ديدجلا طخنا ىلع اهترف ةقرو نيع ىف يراملا
 ” اولا نمر يف ف رامملاو مولعلاب |هتمفريقلا ةفئاطلل ةسردملا هذه اهفقول حدملا ىهتسأ

 ' وهو كرطب ةفئاطلا ىلع تمعن ةلئاع نم قشمد نارطم دعسم سلوب نارطملا اماو
 2 يرجال نم اريل فلا ينبأم ضفر هنأف فرسش وأم هنزن ماع دعس» سلوب كريرطبلا

 "ام دعب ةيشربالا سلوب نارطملا ايحا دقو اًببش هنعلاقي ال يتح نيتسلا ةثداح يف

  ةسيظع ينرك ال ىنبف حادحرلا هللاةمعن نارظملا موحرلا ثرويد اهتبرخ تناك

 ' نوسرح ةفئاطلا هذه ةئراطم نا مولا ىلعو مظع فيصم يثو اهولعب ولا حطن#

 اره
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 يل كاقف يرمخ 7 حيصت ةبودب ةأرماب اذاو (سلاج تنك اهيب هنا لجل ظ

 يردلاو ىلع راث ةأرملا هده كيرزتي ار يف ' يف تاقن 9 نالف دلو تنا ام«

 ترم ةنويلغ رملا لجرلا نا كلذ دنعف هدلوب تسل "الكت الاح اهتبجاف ينم هد 90

 كوض ةهض كلزإ ناكف جرخو بذكحت كساب ىح كعب برخي هل لاقو هدب ١
 لحخي مل باذكلا نك

 اهربتعا لب ةلاقملا ةلمح نم كلذ دمت الو ةقئافلا يئامارتحا سيئرلا اهيا لبقأ ٠ ا

 لو لابلا يف يل رطخي ام ناكمالا ردف مدقا هلا ءاش ناو قدصلا قدنضأ ع

 كد رجنا يلماو ءىراقلا مفنت ىسع يراكفا ضعب ةدم لك مدفا تردق نأ ديا
 مهيضاوملا ةذل» ةبرذبم ةعفان امتدجوف ةيضاملا اهرادعا توفصت دقو حاجنل لكب يشمت

 . الوانمه ال امم اهريغو ةدحتلا تايالولاو جورنو نابايلا رابخا نم ةيلاخ اصوصخو ظ

 ي روفكلا يروخلا ركاش ءاعدب بيذهتلل اومودف أهرم اي

 انداب سورياك
 يتسلم مدج لك. بسلا بسحلاب نورقي ال رشبلا نم لف سوره الا

 وي رقأل لب" لسرلا تناك اذكمو مالا رياس يف ماالو با هل ركذي ال يذلا قاداص

 بش ركذا ال اذبلف تاذ لجال نوءركبو نسملا كولسلاو مولملاو ةنننلا ىلامعالاب
 كيروكيف هلاح ناك اهنيكف ةفيظولا هذه يف هاوخد ىلق هيلع ناك اه الو مهنم دحاو
 ثاواثالا نم ىتبا اسمو تازبملا نم هلم ام ركّرا طف ليسرلا تن يآ 00
 ركذ دلخ يتلا ةينوراملا ةفئاطلا و نانبل يف !"دع رثكحالا ةفئاطلاب ةادتبم
 نرخ تنك و ريبشلا يريافاكلا ماغ راطجل يدنفا كيسي ل 0 ١

 ه:كحلو سلفا اًريخاو فرصو بعنو عم هنال هلضف ىدنا ال تنيكل سوريلكالا
 سوريلك الا ءافو مدع نم وكذا فسوب بشن دقو نورامراهة يبا 2 لإ
 نمو اقأ محل مدق نيذللا يرد هل ترسضح يتلا رب رادللا روص رشنو هعم يثوراملا

 ةيئاياطبالاب يوبابلا ريرختلا 0 ريلفاك ةبترب ناشين لان دقو ابابلاةسادق اهتاجج
 هل تاقن نورام رام ةيوخا جمانرب باكلا مماو

3 
6 

3 
8 

. 
3 

1 
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 ذكو ٠ هقادص نيب ؟الوخذب يركن ىنبي كلاهلا اماو رثك ١ همم حانرم

 : هنم يحي رب

 ِ 5 اهل: هليل ناكو اهنع عدترب الو يصاعم ةلمبج بكتري لجر ناكو
 ١ بذكت الو انندصت نا يثو :دحاو كنم بلطن طنذ يك كبس باطن ال هل

 كنمف هوبامف لاقف بذكي نا دارا اف تنك نيا هولأف رمضج ةربسلا رخخأ دنع
 اوه باذكحال ينفملا ررسفلاو بدلبكلا كرنب هلاح ملصاو جي ردتلاب عدنرا
 0 اينغ ناك اهم هل سابلا

 . ملاع ظافلالا واح مالكا عيمف (ينغ ًابابم الجر تيأرو ساحم يف تنك ولف
 رم طقدب ءارتف ياذك هنا كلل اولاق اذه لك دعب نأ كلو كينيع يف هربتعت كنف 1

 3 ينعملا اذه يف تلق دقو | دبا كيبنبع
 : ا بحاص وا ملع بدؤم مشنمم باشلا اذه ثواوقي اهم
 0 بطب ' جدملاف تزاك هبكك | اوفطع اؤ دعب نم اذا يزاوي ل

 ٍبركلاب نيلكوملا وجرتف ةيعاتجالا ةئيملاب رضم .باذكأ نا ربتعاو يراكذا هذه
 دارفناو هل اهرابتعا مدعو اهنم هيفن يف هصصاقلو هنم اهلا صلخت نا ةئيملا هذه نم

 ظعا اوطعي ثراب سرادملاو ثويبلا يف نيبرملا تللذكو ةلوهس لكب ن 0 اذهو اهنم
 ” الي اندالوا ىرت كلو هبنذب رفاو بنذا اذا قداصلا اوعاسب 5 0 صاصف
 . كلذبو نيباذكلا دض أديلا أىله كلي نأ بذيملا نم نم وجراو' نوجد ليج كعب

 0 ةقيقح بذبغ  ن

 َ لن وننم دعب مل ةداعلا ةرثكلف بذكلا نم هءايح - روض مظعاو
 سانلا ترمضحل برغلا دنع نه ديعب رفس نم عجر هنا نيباذكلا دحال فدص ٠ هسفن

 دكا قيطب ال ريعفلا رحلجر ةلفملا هله يف 522 ناكو عوجرلا ةمالسل هئنيهم

 'برعلا دنع دإب يف تنك يننا باجاف هل ثدح امو هرفس نع لجرلا نوئنهملا تلأسف
 كالا فشنت برشنا _لاجلا هينأت امدنع ناكف ( الثن ا ا
 " قلعي نا دارا امدنع هنا اشيا لاق | ريخاف هسأر وما لجرلا زيف : ابرك يع نح

 عا ةدانزب هسأر رملا لجرلا زبف هعبر لك أف ريعشلا لصاح يلا هلخدا هناصح يللا
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 ضرع ناصحلا سرا تلق باذك نا هل لات ذاك هباجان كقفارا الو نآلا يب
 قبيل هاطعاو هدعو امع ًاهنرف باذكلا قئازا ال بذك اذهف تلي امو نيس كبل

 ١ هلبفا تنيك يناما كولعملا اذه يراك إف ةيرثلا ىذه رظنا ١ هكرتف لبق اهفاةعم

 ةصقلا هلله ربخا هسفن للا

 ةدع تب راشا يننا ثوريب ىلا ثرضعو ماشلا يف تنكامدنع يل قفثا دفو ل
 طقف ؛ يلبمت ثرالف ىلَع البوت كيطعاس عئابلل تاقن كنرف ةئام اهنث غلب بتاكا ١
 يبحاص كراك“ ليععلا نال ابعفدب ال امبرو اهيلذتسي هنال بتك نك هنا هل لوقت ال

 بذكأ نا يننك<ي الو هل لوفا ينلأس اذ ١ يل لاقف ٠ ماردلا طرفا نا ديرب الو ادج
 ابيكرتف كرا! لاف بتكلا كرئا انا اذا هل تلقف جان لب يندب سيل لجزا اذهو

 هفدصو لجرلا اذه ةماهش < يَ ةرثاوم تيقب نكلو ' ابكر ىلع فسأي: و تبهذو
 ليدل كنرف ةئأع كيلع لوحأس يل ةمزال نالف نم ابكت ررغشا ينلا لمع تربخال |

 يعوجر بلاغا ناكو لبوحتلا هتيطعاو هينيع نيب هتلبقو هيلا تعجر يلاتلا مويلا شا

 ىلع اًريخا بذكلا لعتيف هتراسخ ببس هقدص نوكب نا دب ال تان يننال هقدضل

 لجرلا اذه سنا مل نالا دلو قدصلا ةموادم ىلَع هتضرحو كلذ نع هل تافو ياس

 توربب يف رجاتلا وصيعاصع ويسم وخا وهو يرمح هنرظن تدع امو ةيسنيئالث ةدنف نه
 ناك 5 لزم نك نا ىبسعو

 0 بلك 1 0 اه حرشنإ هسفن باذكلا ىنح | دج 8 - هذه ْ

 ول هنال بيعم هنا !دَدَح فرعدو ةعفنم ركل وأ فوخل ل ,لخا لب ناسنالا يف يعيبطل ظ

 ةياذك هبغ اولاف اذا تادككلا يحتس ا ابيعم نكد مل
 باذكلا ليلا نكتو تاياتك ةنج هل درب اد استم اذيك ا

 هدلاو وه صخشلا بح مظعاف ٠ ًاصاصق هافك هيف مهتقث مدعو هل سانلا راقئحاب نأ

 أدخ قدا يناثلاو قدس ال1 دع 1 اثدحا زالوا ةثالث لجرا .نآك داؤ .

 51 اذا مدلاو (رانف قدملا راو تدكلا دل مرات ثاافلاو بذكي ال
 ةراثو قدصي ةران يزلاب لاقف هب حد نأ مهمأف هتيبي نا دري ! دلو كنم ىلاعت يرابلا

 قداصلاو هعم حاترم يركفف و اهم هتدصا الف هتفرع باذكلا نال 0



 4+ 645 ه4

 '؟ ]بو كيلع صاصق ال تأف اذاو ةلئسملا تراصفيك انا لقق كححاسن ةرم لوا ذه

 0 دلولا دوعتي ال ةينيكلا هذهبو“ لسمج ام ىلا دعي ملو لاح رقي هارتف تبذكاذإ
 |ماعا لكك ملاذا سيكملابو ىعتلو ةداملا ريصت لمعلا راركل يف نال : بذكلا
 ءابولا اذهل يظع

 ١" ةيهها لمت د لهالا تناكواف انلف اك ايش تعا يف ةيرلاو 0#

 مالا لبق نم نوكي نا مزاي لمعلا اذهو !ًدج لقي ناكل بذكلا عنا 0
 ذئايحن اهتئيه ضرم هيبرتو باذكلا ”صاقل نا. ةيعاتجالا ةئيملاو
 ةهئاطخ رادقم

 اع كانادالب لها نم الجر تدجو 14170 ةنس رصم يف ث 00

 00 اهنكسبل دالبلا هذه رضح يزيلكنا دروأ دنغ دخت هنا لاقذ هلغش

 .ةبب رغ ةصق هل نا لاقو كحضف فيصلا هدم ًاصوصخ انه ىلا ينأيو ارتثكتا نكس كرتي

 ف طلت ام ليلقو اهصعب رشاعن نا تادروللا ةداع نم نا لاف يغ امو هل تلققف

 < اهنع اولأسف ةعئاض ةقرو اودحوف هقافر 8 قررلا بعلب !ندزرلا ناك .مايإلا دعا ينل
 ه/درطو هنع دئارجلا تك كك كدر همم اهردحو اًريخأو عيملا اهركحنان

 رظنا ٠ اريثكلا نكسب نا ةنكمي داع اف ٌهنم تأربت هنأرماو اهنيب نم ثادروللا
 56 ةيبرثلا ربل

 ةفرعم هل اندالب . نم الجر اءد هنا وهو ثاوذلا ضعب ٌهنع ينربخا رخآ ” لغم
  لجرلا اذه هجونف ناصح هل يرش و برعلا ىلا بهذيل اريل ةثام ءاطعاو للملا يف
 .هنمت يف بلاطو ادحاو خيشلا هاراف افي رظ ًاناصح هنم بلطو ةليبق خيش ىلع لخدو
 نأ لجرلا هنم .بلط اًريخاف خيشلا < ضرب لف نيسمخ هل عادو لجرلا ضفرف اريل ةبام

 كرم اكوامص خيشلا بلطف ناصح ىزتشا ىرخا ةليبق ىلا هلصوي اليلد همم لسري

 ةليبقلا خيش ىلا الصو امدنعو اهجوتف دعم عجريو لجرلا قفاري نا هاصواو برعلا
 . هنا لجرلا باجاف ةريل ةثام هنو خيشلا بلطف هل هورضحاذ اناضح لجرلا بلط ةينانلا

 جرخ كلذ دنعف تبضر امو هلثه ةريل نيسمخب ينالفلا يشلا نم ناهح لع ضرع
 ىلا عجار يننا كولعصلا هل لاقف لجرلا جر هادانو ةميملا نه لجرلا يفر كواعصلا

 اق واود
 هس
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 نس اضم 77
 ثيحو ٠ مكامعا يفابك اينرالا ةدافار حارشناو اهحاهنل مداهتجا نوفرصت ين مدير ٠

 ةرعتلا وه بيذهت لوأف ابمساك اهدصق بذيلا ميديرح ثيعو. ١ ةلاقملا عوضوم ظ
 تاير علا ينيدح نابش ؟دنعو ةسردم ىف ؟دوجو ثيحو ٠ قدصلا يطا

 د

 هتلمجل بذكلا رارسضا يركحن يف عجارا تدنكو لجرلا بذك نم ارئأتم ت 0

 عطقناو مههب ذبت . نمز ىضم نيذلا نم ا (منانو ًريخ مههف اًرئاوم بيذهبلا ٠

/ 

 ل
 "ل

 اذهف هرارضاو هيرحتو بذكلا نع بادالاو نيدلاو نوب ليما .هلاق اه"ديعا ال 5
 م لكف + تيم ءاروك ءادلا اذه حلاءا نا :ديحولا يتباغ نكلو ٠ لصاخ ليصل ٠

 ا اوسا
ّ نق يا دش

 هراشتلا فيفخت وا هعدرأ ةقرطلا لوشي ال نكلو طقف هخبف انل ركذي تذكلا نع كت 
 10100 بابسالا هذه فرعت ىتح بذكحلا بابسا نيبا نا هذه 'ينلقم ةباغنف '

 باذ نه صاختيل بذكي دلولا نال ةيساقلا ةيرثلا وه بذكلا ْبابَصا لواف
 مم سرادملاو نيدلاولا ىرم لكف هنم صلختب نا فرعبال نالا دخل ُهنال ُبكترا ٠

 ةغاضلاو نملا بسح ىلتو عاونا ةاج ىلع نيداذكلا نال نيباذكلا نوتدلوب نشك الاب ٠
 يناحلا صللا وه اذهو ةعفنملاو شغلا ريكلاو صاضق نه صلخيل بذكب دلؤلاف ةلاخلاو
 ةدداو هرد نوكب هشدف سانلا لئاغبو شعبا يذلا نال حيفص ريغ كلذ لك نا عم

 هلفشلطعو باذكلا مقفي شوشنملا اذهو ىرخا ةرم اهبحاصل اهديعب نأ هنكم الف
 ةنال ٠ عيهلا نءرثك ١ بدك قداص وه نم نا ةراجتلا لاوحا يف نالا تبار دينو
 1 ةظاسل جد نك يذلا ناكرثكلا قدحدلاو ةاليلق بذكلا ناكامددع نهز ند

 قداصلا وه بدكي يذلا راص بذكلا رثك ثيح مويلاو كيسرثذملا ٠
 هتاصاصتو ملعلا ةراسقف بذكلا عوبي ف سرادملا يف اضودخو ةيبرثلا اماو

 زطخب طقسو اذ ناكاءدنع انم لك ركتفيلف ذاك ذيلتلا له يتلا. يف ةدراصلا
 اهينديا هين تيققلاو ناتناعلا (اهجنو ناك يكو شئلاو لخملا هرضعا 5-5

 ”[غاب هل اولاقو ةشاشيلاو فطللاب هوذخا وا نكلو رقي فيكف كبنذ“ يف رف هل نالوقي و
 تيح نكلو صاصق . هلو اذكو اذك هررضو رغم وه يذلا يفالفلا رمالا تلمع كنا
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 00 مو ٍقلا اخاو اعط هيف اهضاو قحلا يرت لب

 ”االمبل يمارخف كوم ىنمم ركفلاب ينانا ترا
 07 قظي بلقلا همظن يفادجوو 2 (بامتغا ضيرنلا نع انعنم ثنا
 | ملل د اساَظ لا هيدر ”ةليف ضرالا رفحا

 بزكتلا
 , (يررتكا ساوب يك روخلا لضافلا هلحز يف بذملا ريدم ىلا اهتلسرا )

 : برايل ب ب ْذبم ي ديس

 ا لول دب دعب ةيلاثلا ةعاسلا ةلاسرلا هله ريرحتا تأدئبا يننا هيسديس عا

 7 فاكو هل يئابتنا مدعلو يناجي ليدنتلا تأضا دقو يداقر _درم ال تبيه
 )ارا رادقم لئا مل ينيكلو الاح هريخب ثضعتساف ٠ ةجاجزلا ترسكلا نوف

 ٌ ينرانال يفاكلا

 1 1 لب ينم ساو يلارطضاو يركذ لاخلا وبذ ةعاسلا ثالث يف يفايق ببس اماو
 انا يلو' الابو ٠ دبعلا يدق قيدص يل ناك هنا ثالذو ٠ ٍكئموب يل ثرج ةثواح نم
 1 هثيدب> ةفاراغل هنم خرشنا : ثتنكف ٠ كم قدص نم قبدصلا نال هقبدمخ تنك

 ! كال ذل را أهو حشمه اناو يعم هنامع ىذه ىرئاكف ٠ هفالخا ةثاموو

1 20 ! 

 | لفي و دون  هنرجرل' ؛ هلت هنكمي يريفأ هدنع لذش يل لمح ربش ةدم نم
 ' هلا ركذلا تنك لجر رم اصوصخ تالواحلا و ا ريش

 58 ردكلاو ظيذلا نم كانه امكيفانو ٠ لءالا باذخ يتءدخ لجال هسفن يدفب
  ثررضنوةقيقطلا نع كالضا هنا لوالا نيريثأت بذكلل نال ؟يلع هبذكب راقاحالاو
 2 ةقيقاطاربغ كفرعو كب رذع' امل كرقنحا دق ياذكحلا نا يفاثلاو اهنع كالالضب

 . يذلاوروبلا كاذ يف يناصو يذلا 1 يناجي ثتدجو ةلاملا ثالث يفانا اغببو
 9 ميغ نذلا كازاسو ١ يذم يف اهجاردال ثالاقم ضعب ينم هب نوبلطل
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 كراكو يفاي دصاقلا دنع ايروخ ناكدقف فيلاتلا بحام ةنراطلل ا
 لغشلا بجيو ةرثثكب ماصخا هل ىرت اذلو اًريثك ةوفنلا بحي وهو طاشلاو ذوفنلاب هل
 جمانرب نم هخي ران يف ذخأي و ةيبرعلا ةغللا ىلا يثوهاللا امون رام ثافنصم مجرلا دنو
 عخيشلاوهنافطل خيشلا كاذكو ميادلا نورصح ريد داوعكب فاموأ قبفشو وهو 0.

 ١ عقال ىلإ ) 0

 مقعلك ص بولا فشك نا لعاو وجملا نع فلك ل
 ناش حالصا كاذ ا يغبتفا

 'هيف تاق ظفاح نعظلا قياس

 اقح لمتلا ةريمآ ترق ف
 باحم ما" كاَذف ينرزأال 1

 يقم هاطخ ىلع دشو لك
 مهخ بسك ىرس كباع كلام .

 نير الح ىلا ١ نا
 لزم 1 تكضضا انم ذو 7

 (ماستبا هيدب كم رعشلا عماس /

 هالث دق در نقلي ّرسو

 ماشح يف مهبويع الاجر عد

 بويعلا هنوجم حيبت
 ىوجهيو كهغو نامزلا اذه ليزا

 يناشو ينعذ ناسللا باجاف

 بسكل ينم ءاعحلا تننطا |
 ناره لجو يبهذه امنا
 كيس رعش راص ؛مل حاصاي يردنفا
 ريور الو ال مظن ال

 مزلا تمم تعدخ لاجر

 موفي راص هتننظ اذهب له

 مظنتل .اهلاوحا ”تننظ له

 ميرمو ىسع قحو هان كرا

 . مدعم تثاباواو هكر اشب م
 نقم اودع ىتلت مريب لك

 موك كلومح مارت مدخ فلا

 مدنعم اءمد كيكب لذن فلا

 2 ماتو هعاّتس دبريو
 ميسي ول انراعشا ىلثخي 59

 وجحلا يفارق عدوو عد
 مدقل كاذل ا هع

 مللت دف هتف يف دغر لك
 مرحم وج ريغ نم رعش لك
 1 مركا نأ يقياغ وا ناشل وا

 مسم 6 وأ قحلا ربظا

 مظعمو ايلاع قولا يذ دنع

 1 0 رترزوا الو رحب ايلا

1 



 # 0949 دع

 ةراسخ ريثكلا نم ليلقلا دقف
 هليلق ثدقف دق نا أبن ال

 ًايلسمو انزعم لوقا اذام.
 اًدلاو ىزعا نا نكمي فيكوا

 ىهنلا ىلتو يلا يلع حونبال نم

 0 "0 نا ' يللا دياب لك تاهذو

 70 ناجرا ركاشلبرباصنك
 7020 نال ياو ظافلا يابو

 )0 لارغ ”ذحاو ام اذب اناو

 نايتفلا ىنف يلَع حوب ال نم
 7007 ترانبع هفكت م .ءاكبل
 700 ناوخالا ةولسو نيدلاولاب
 7202 ناهزالايفكاوهويرطاخيف
 000 نادج ميهن يف لب «اقشلا راد

 700 نامابرتتج يف: حرخماو من
 0011 هقبدص نم

 . يروملا ركاش روتكدلا ظ
 زا نم ثالذر نانبل ةيفرسصتم نامجرت دعسا هدلوأ نيحت نم دج تنرسنا دذو

 ليلو انهف هرهصو هدلاو نامزب كب ردديكسا ةمدخ فرع يذلا اثاب فسوي واناود

 3 او8١ ةنس ؟ ك يف ثالذو من ركلا رمصنملا

 3 ذاوع صارب نارطملا

 ةفئاطلا نيوال اهدارفا نا رخا لوقنو كمث نود ةنوال نو رصخ نم داوع ةلئاف
لا ,لده 2 ران تأ ارق ولو ةكراطنو ةنراطمو ةنبك مهلك منال ةيلو راملا

 0 قدم د ةلئاع

 ' كريرطبلاو داوع ناعم كري رطبلاو رخا يناعمسو ريهشلا يناعمبسلا انم رهظ دقف انلوق

 "امه نانارطم اهنه ثرالاو نيطق ريد رم يذلا داوع بوقعب نارطملاو داوع بوقعب
 مه دارفاو هيا ةنبك ةلمجو سأوب نارطملاو 15١8 ةنع ىفوث يذلا نافطسا نارطملا

 نمز ينأ ةيوق ةكرخب اهتيراطبو اهتكراطب نم:درف لك ىلا دسقو دج نوطيش ةلئاعلا

 اكبلا فرع امو هفرعي ناك نم
 ما مد دالوإلا

 ءلتمع تناف ينيع نع تبغ نا
 انراد كرقم الف  كالمللا تنا

 ةصغ كدعب شمعلا يناعن انعد
 امك١ ةنس ا كاده يف

 ةودقاي

 همو ر صاب عجر هولزنأ ام دعو ةلراطملا نيب يىلك ماسقنا لمح بوقعإ كريرطبلا

 وهو دكلاو طاشنلا لاثم وبف هل !ًداضم ًاهظع ًاممق نا مم انارطم راص بسلا سلوب
7 3 
00 
1 



 هلباقي 1 طق دجت مو 075

 هدعاسب يىوعد اذو نيزح الو

 ردلب 3 لاج نا 5 د و

 ةيركم ءرخ هآر دف كيسذإا الو

 هرشاعب نرمم ابحاص دج لو
 ةدحاو سانلا دنع ةماركحلا ل2 ٠

 ارختفم رعشلا اذهب تلج يلا"
 هعماس _لوق يراختفاو هرخثو

 يناكبا دق كاكا يذلا نا

 هب ةيزعت كنم ىلوا تاق نا ّذ

 ' ىمالا اذب كارا ينا ينواب زو ا
 .ىدملاىدعايف بطلا الهلهرا ١

 اهحو ةشاش ؤدلاو 3

 ؤرَسمو ْو كا تلذب

 ةدِخ ةعزلو |ادجو 0 رمت
 اهب يحاربا ناك ل زانم ىراو#
 و يف يح دهاشمللا الن .

 ةعرسب بالقنالا كاْؤ ”مالعف

 دق نيزطا ىلا ١
 نم لفف ريثكلاب كبر كاطعا
 ”ةماهشو "الماك يلقع ةلاطلا

 اتراعمو ةورمو ةئاشبو
 ابل لياضفلا 31 ةننرقو .

 + همذخأ و

 اقزخنا هبيح نا اًمجار ىتشبو
 اقفنن هلف 5 لبق يصحتشبو

 قطن :هنمل يف هىغرما لك نال
 اقصب افقلا راو اذا هيلع نك
 اقتثو ام هيف وا ءادصيف كيش دق

 اقرغ وا ماع دقوا ماق وا مان نا

 ةبس ىرولا يف رعش لك ىلع هيف
 اةدص دقل هنع ةىرما لك لوقو

 امة ةنسا1 نسب يحرج ركبا دلو دن 4 000

 يناثلا يزعب انم يذلا نف

 يناهرب يملا "مصاف نبحعت ال
 ناع كلثمو هب كلب رشلا اناو

 نانج قيفر مت دبع هقلو

 نادلولابفيكف نب زحا تنك
 ناوه لك نوزحلا نع ينل
 نافوصلاك ”نضف نزح تاربع

 ناوص نم دق اباف نعدمب
 ينازحا ىقلام تا موهيلاو

 نا .ثرزحو تعول قوف يب
 نامزالا بلاق يجرج باهغف
 نايس ىمالا يبس هيلع اا
 ناسحا نم ثيطعأ ؟ ىلمعأ

 نايعالا مراكمو ةهاجوو
 «هبرالخلاو ءادعالا ةبمو

 نالغا نم ةيبالم اذكو



 ا 0

0 2 + ْ 0 
 31 2-5 م 0 ةرابع يفز ةيدح سا 0 2 تدل امدنعو

 8 م . ثروهن ينلا ارم يع ينأب ام ايل ثحبظن اهيدبا يلم اهتنفرو اهسار
 3 . يِزلا اذهب

 ”هلابش كث ينج له ريد ككبتشا اهم
 ”كالم الا ب م ا تسب وأو

 باهذ قف لوالا هؤوفنل كب ردديكما داعو 5 موعل نائبل ة هيف رمصشم ىو و

 4 ٌةديصفلا هذه هل ئمدن نايلب رك

 افرغ و كيوس وا هدحم يف ناك نم

 دبا ىضرلا نيح يف رعشلا رظنبا
 ادع ب لازال ىشدب هارث
 افدض 6 لف "الاخ هنبسحي ما

 0 افرشش وا لاج نا ةجير هلامو مدع هلها ريغ يف حدملاك و خملاف

 "” اقوا ءاج دف اثنا يرذإال هضرعا بلقلا روعش يدنع رعشلاف

 "” اقم هل ضارغال ضعبو ضار 2ضرغ الب هنع مهضعب نه دب ال
 3 اقر اهؤ كيوارلا قدص اه رف ب ذك مهد اولاقف موق تح ىو

 00 اقرتمهس نماوبذكدت ضعبلاو ُةتعُش قدملا ازااقن اموق تو
 ّ اقلف دف حيبصلاك بيس احيبللو هضرغأ جدلا بيم نه دب ال

 )0 اقافلا بجوا نم ىلع مول لكلب 0 تنع باطلا قدما نك
 >0 اقلفنف تيحوطملا لنحت اهنال ةهتردق نوح الا .ءرلا فرعي ال

 )0 ًافلزالو (مذكت نت الو حدما مك اذ لاوحالا ءذه يف نك نا
 دبا فن ال مذاف سل لاب ع ناكوا

 اي راك ريش لزب نكد

 هتردف دنع - ليلذلا 0

 دحا الو ينو.ال حدملا يف لكلاو

 هديا حدملا ال اذ لعب نوكيعسف|

 هتعت مادقملا ردنكسا تو

 اقرب ول ءرملا عابط ط نال
 اقرتحيو اًرادغ زملا 2

 ' اقفثلا قحاب لذل مار 722
 اقرا هقدذ ى ا اللا 0 1

 ا 58 ِنم الو 5 نود



1 1 1 522201111 

 000 0 0 1 0107772 لا ا

 ٍيهذلاو مرلا ةلظن اوهيش له
 كلذ يف رامثالا ام ئصفلا امهيرلا ام
 ةدناع ضرالا ريغ سابلا تراصف

 هنرط لبالا لاقي كالم نع له
 لفةلظن لوم ك الم فصو تئشنا

 اًدبا اهفاصوا نع تدَغ نأو

 امركذن نيح كالم ناسل ذَخ لب
 اهندحا نيح ثدح هللا ةمهن نع
 ةدلاو نض> نم تجرخ امدنعو

 تآّتلخ دق فورعملاو دوجلاو معلاو

 تدجو مهنم ول رشإ هذه ام
 تلرع دق ىناحلا تاذأ سدق حور لب :

 ةلساوع .لكف رعاش اي ناك نم

 |دبا ركاش ال ' رذاع يننكل

 هب تبضر رازبم كنأ ثروع نم

 ام مبيت أم ىلحا رمشاف رمختاب
 كلم يف حدملا ثتدصن دفامددعو

 تغرب رعاش ىوقا كنا كشال

 كددع ص نا يف واص قولا يف بيع ال

 بذع لماك رحب رعشلاب تناف
 اح دتءرعشلانزو لقت وأ

 ضرغ الد ضب رعن كرعش ضورع
 27 رازبعأت رضا دك

 *#+ ق8 هد

 بلر نغ موهلا اهولزنا دف هللاو

 (برطضمو روفخم نبب ام جبصلا ام)

 برط ار لقعو لضف لك ىلإ
 (بطر ىهدلا ءادناب نصغ ىقوف نم)
 (بهذلا نم نصا ) الو للاكلا يف
 برع نمو مجت نم سانلا نسلا يف
 يمحلاب نجلا ءامم يف [منرتسم

 باري تقال ةدلاو ريخ نم
 يدل دجلا نضح دلتا ولم

 بقملا ةلظن اهوعدف تدع

 بعت مل هللاو اهب ًابويع ىرن
 بشلا نم رعالار دنكسا لت لح
 بنعلاو رمخخاب .ةييبشت زاج له
 بقللاو بفصولا يف هب تدنا اهف

 بطرلاب توبش دف رمدلا لك 1
 بعن الو فيكت نود اهتيبش

 (بجييذو رو نيب ام)تنكدف

 برضلا نم ظافلاب يراردلا هل

 ببسلاو نيحلاب الو ف احز الو

 بصت مل لضفلا تاذ حدم يف نك
 بهذلا .تظرع ال اقع تازو

 لطلاب دا ام :لهأف ةلمقدسم
 ببسلا اذب لخدت مو كاف تطل

 بدالاو لضفلا تاذ ةلظن حدميف



 4 0مل د ْ 1

 يئاب ام هل تمظنف هندالوا رمت نيران ينم بلطو هدج
 د 1 :

 بداممو فرشمو ١ ربطم نيسحلا لسن
 ”برطن تناك دجلاف تةلئاضن ديفملا يي
 بتكاو لوفا ايف ”دهاش ييهاربا يلو

 3 ا كب وكلاكاذ تائدف ةيح يدان رش
 0555 ”بدحالا يهاربأ عجر : هيب خرا مويلاو

 الو ىلع تفم ينل ةدملا يو ةنس و ةرشغع عبرا ينعا ةجحم عبراو رشع انلوفو

 يو ١7١8 قب ديفحلا ميهارب ؛ا ةدالو ينس ه1 لح تانحازللا دللا مارا

 اها مهاربا ةدالوا لوالا نيخب راث ثوح دق تايبالا هذه نوكيف دجلا 1 ةذس

 ينبوتلا لك ددتكسم ب

 : ادم 57 ناآكو ةلصتم ةنس ”5 دم نادبأ ةيوك مدخ يذلا لجرلا وه

 1  كفني ل هبزحو هقيدصل ًاقيدص ناكو نيللاو قفرلاو ناهربلاب لب ةوقلاو ناوفنعلاب سيل

 طم طبهب ناك نيحو هصخي نم هعم مفريف ٠ تاجردلا ىلا ىلا عفترل ًةرانف !دبا هنع
 نم لصالا ينوريب نانبل يف يمايس بزح ىلَع ظفاح يذلا ديحولا وهو هالقدصا هعم
 "' هاجلا بحاص ينبوتلا سجرح هجاويلا موحرملا همم اهنم اهئاربم ترهتشا ةي رك "ةلئاع

 - ةججارت دحاو ةينانالاو فطللا ندعم هلت هجاوملا مهنم هدالواو قالخالا مركو
 ' | رتك اها وكنرف :ذم ةينانبللا ةموكملا ة.دخ يف لخد دقو انرف ونالصنق
  اشاب رفظم هدم ىلا هتفيظو يف و كتئياوبلا ريدم اشاب موعن ةدم حبصأ 5 ةيفرصتملا

  يكذلا لقعلا ةبحاص هلظن دي ىلا هنحو ز تفوت ًابرقت هةفمظو كرت دعبو 985١| ةئس

 3 نيكل اهجوز اهعبت ىتح اًبنرقث رهشا ةيئامث اهتافو ىلع ضمي مو ةسايسلاو ريب د-تلاو
 توربيب :الف ةرادا سلخمب اوضع نيعت دق ناك يذلا كي

 "دك لزي مل رعاشل اهب (ضرعتم هلظن ةديسال ةديصقلا هذه تمظن دقو
 | ياام نيب عوضوملاف لرصغلا و رمقلاو سمشلاب حودمملا هبش ةنس فلا

 23 تحولا امج نين فاشل 5 1111-7-1 5 كر بدلا 0 9 1

 57 دافور 52 د 7 01 71 555 07 نيش ف نيشان
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 'ء معأب تايآلا هذه تر

 اهنركسو ايكارخب اكرم 3 0 اهني يداوف ثريبأ
 اهنويعب يدللا ربسلا اوكردي ١) 2 يعبجاو ساوحلاو يلقعو يهمس

 يري فيهو دل رم ل
 اهنيجب يفي دبا ” مسا اهريما ثروت دمع اهنانجا
 ١ نيملا لال نكلو نيما هسا لاو لاك يف كلفو

 ,نيتملا ملقلاب سرمفلا ريظن نبع لك حلاعي لاو

 ٍنيَغ فلا موي لك ' 7 م ىسوم اصغ ديا هل
 نيملاب فل :راكش قع نيد نيس لاخلا 000
 ديلا نب ١, تايال . ةفلاخم تاروعم مود بطلا يف هل

 نيلمكتم نع اهافخا اذو 2 بورغ يس انش در عئويف
 نيمالا نحت اهداوس باصا- اردل اونو سا

 ,نيدينلا ىمتال كش الب 2 نسيفثو ردب هس ءاقلا ولف

 املا تقو يفنوكي عوجرلانا هبتلاف امص تنلاهكلا ربازناي هلو
 اصعلا ىطعي ةدايقأ هشرا هتاواع نع لراف نحتزتال ٠

 " ( بدعالا يدنا نيسح )
 يذلا مقخدملا هيقفلا يوغللا زعاشلا ةءالغلا ملاعلا بدحالا ميداربا 3 كلا نياوه

 ىلا لقنلا دب اهفو هدالوال ملم طالبنج كب ديعس دنع 2 - يلبعم ناك
 هتافو ةنس ىتح ةفيانولا هلله يف تو انناكشاب اهيف نيعنو توريب يف ةيعرم : ةكحملا

 ةلياق ةدمب هدب ىفوت ىذلا ديشر مربكااو اًروكذ فلخا دقو ةيزجم 1708 ةس

 ةيعرشلا ةكنلا يف ديشرناكو توري يف ةرادالا شاحن بئاكشاب ناك يذلا ديعسو
 وه يذلا روكذملا يدننا نيدحو نالا نيريتملا راتلا نم ديجلادبع موخاو ضبا
 عمحا ىتح ءاكذلاو ةدوملاو ةئامالاو قدصلا جذومنا وهو ةيالولا يف قاروالا لق سيئر

 . ةبترلا لاف دقو هحادتنا ىلع ضارغالاو بهاذملا نيابتو لحلاو للملا رئاس نم لكلا

 ساب ييهاربا هاهو ةيرجم ٠05 ةنم ركذ دلو ير ردو ةميظعلا نيشايلاو الملا



 0 *«- ه1 م

 ظ ع ديفا ا عتملا انج فيلأت نم نيتخنب ايوحصم مياتك انغلب ةناف دعب اما
 7 رابلا يك الآ هنارقا ةخ ةطساوب نيعلا ةحصب ىلا ديرت ام حياصنلا نم نووعلل

 ف دهأ ام فيلأتلا اذه نم انيارو هرسااب كلذ انيفلتف ي رولا نايعن ديببلا خيشلا

 يديسو يالوم مفرالا مظمملا ةرصضحلا انغلبو بادالا نم هب حثوم وه ام عم هرق نووعلل
 ينثاو ىرشدلاب هذاقإ ماد ءاقاثف هبأنج يملاعل امووصصخ يفلا ةفعسالا 0 هزع مأد

 ديدل دهاشلا ففيلاتاا 0 انفاحنا َُط مبانجر 4 نحنو ىرحا هب وهامب بانج ىل ع

 جرادم يف ير ميدي ىلاعت هللاو هدافالاو عادبالل هتيلهاو ,داجالاب هفلؤم سنج
 0 نايعلل ةليمجما ةرماملا ىدبا ىلع متيعبو ناف ملا

 ذم ربك الا ريزولا روتعوب زي زعلا دم ءارمالا ريما ىلاعن هبر ىلا ريقفلا هرج
 8 ١١5 ةنس مارجلا هدعقلا يذ يف هنع هللا

 روثعوب زيزع دمخ
 ْ باعكلا ردص يف هنلف ام اذهو

  لجا مل رياصبلا نايمسل نكلو 2 ةض رصاوبلا نايم تدجنو
 ش دحيم نيملا ةمص نع ةهيشالب هنيعةفع طاح موب ءاش نم

 00 علا بفسوب ي روحا عم ةردان :

 " نيعا ةاوادم لجال ةبحللا تابغار ىئدنسم ىلا 000 ًاحابص هعم تلباقإ
 ُ "فيكو لاف بهاذ تنا ثيح ىلا هعبجا حابصلا 38 يهاذ يقينا نيا يل لافف ئمرملا
 "< ..نرويغلا ىضرم ةاوادمل ىيعسأ يف :ااف ةدحاو ةياغو دي>او لمغأ ىعس اننا تلف كالؤ

 00300000١ ”اوقثي لو يواقلا نايمح رد تنا اما نوفشيو مهلع ىشاعمو

 ا ع هلاركش نارطملا نالاوه يذلا يم نبا عم ىرخا ةرم هندجو دقو
 . قاطيشا دا لكيمملا حانج ىلع يم نباب بهاذ له هل تخرصف سجرج رام ةسناك
 كانه يلا جيسملا دعما

 ( دبا هيأ جان ف ليزس ار ْش
 ْ زنا نم يومن. هيدي يسفن تفنو زي زهلا نطولا يلع

 : يك اش مهرلا اذهثوملا . انيخ تدر اه كفف دحام
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 رك اش دبعلا ىتحلكلا ىحضاو حان هتلادع نس اكنف 0
 ناطلسلا انالوم ةلالجلا عنص ام ندحا نم ةبهذم ةضأ باتكلا اذهنم تمدق
 ةطساوب هنم ةضضأ تمدق كلذكو توريب يلاو اشاب زيزع راتلود ةطساوب مظعالا

 يفاثاو ةيلعلا ةنائسالا يف ةليلجلا فراعملا ةراظنل يبوبالا يددفا نسح يحي وثكلا ] ٠

 اذه لزي ملو توريب يلاو كب لاك ليعامسا ةطساوب اهريزو نم ركش باوج ٠
 ْ هتروص هذهو يدلع ربر علا

 م دعاك يبوتكم يتبالو توريب ةبالولا ري رحت ش

 نيرشت 11 يف ةخرؤملا يلاعلا كماقم نم ةدراولا تاريرحتلا ةعلاطمراض دنل
 هفيلأتا قفوت يذلا نيعلا ةعص باتك نم خشن عبرا لاسرا ةنمضتملاو ةئس نات |

 16 نا ثيحو نيقذاحلا اهءانطاو توريب ءابدا نم يروخلا يدنفا ركأش روتكدلا ٠

 بيبطتب داهتجالا ريهيس هللا ءاشناف تافاكلل ةبجوم صوصحلا اذهب هيلا ىموملا ةريغو

 5؟ ةراظنلا مساب هنم ةيظوظحلا نابو كلذ ميبغتب اواضفتف بسانملا تقولا يف هرطاخ ا

 "07 ةنس لوا نوناك١؟ 09 ةنس لوالا امج ٠

 ةرملا 37
. 

 ثورهب هابطا نم يروملا يدنلا ر,؟ اغ روفكذلا ىلا
 خل مدقت ىلع انإ ةليلجلا فراعملا ةراظن نه ةدراولا ةيباوجلا ثاريرحشلا ن1 2

 : لقن راص ةيالولا ماقم ةطساوب هوتاسراو هوتفلا يذلا نيملا ةص 0 هد :

 لاو ":اكةنس طابش ٠١6 و "0:8 ةنس بجر ٠+ يفكاذ لف هالعا هنيع ةروصلا ظ
 ةافاكم عبارلا يناؤعلا ناشبنلا تلن ةدم دعو ليعاهما توريب .

 ربك الا زي ز ولا ىلو سنون ياب ىلا نيعلا ةعس باتيك نم نيتضحأ تلسوا دفو :
 يل دروف ةيساوتلا ةرازولا يف رطثموب ناك يذلا ي روظا كب ناهعن انمع نبا دب نم

 يمثو ربك الا ريزولا نم يئالا ريرفقلا
 نونف ىلع ينالا ببدالا لضافلا هللدجلا ىرييكلا ةرازولا ةيسنودلا ةموكحلا

 هيعس ركشو هيعر هللا مادا يروا ركاش ديسلا روتكدلا بيلاسالا نسحاب ةكَيحلا
7١ 
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 ميك .كولل راختفا اذهف

 انكيلم رصع لدعلاب ىع“ الو

 و راونا باللطلا ىلَع تضافو

 مهلسورد نم مثراصبا ىلع تنفخ
 ب ةحاصف _:ترايب هيف شاف الف

 00 الب 45 ناطلس 34 عفاي ةحص ظفح يدصق كلو

 00 ةظفل 0 0 ةفاال  بولقلا نيب 7 عمجيو

 : يراك فلبألا بح ونا الو
 ايئاجج .مدقلا .ىلكالا كباب ىلا
 هلذ كنه يذلا برقلاب هيداعا
 اًرفاص ناك ام دعب اًرخن لان دقل

 ابعيج دالبلا لها هب تيخ

 هلال لوقملا لها هل تفصاو

 ه نيغ يف ددزب ىنغم هل قس لو هنيعب يلاملا لك هب تع

 ف نيل يقف هتبا دق مضرلا ىت افار عيدملا ينح.أ عتب الو
 ١ ا باتكلا ردص يف تلقوا

 0 رضانفلا لك هحالف تنا' 2 ديدج رضع ىرإلا ناطلسل
 3 5” اهلا 4 نفل ؟ نيعلاب ررسضلا ؟ .سمشلا| ًاغاتعف ا ظ

 1١" بهذلا ١١ ةيحانلا 5 ىقارعلاةلبق 8 دحا 7 ةرصابلا 3

 البسلا ٠و رّيعشلا ١6 .املا نابرح "١ قيقشلا خالا 1١؟ نازيملا

 200 ١ ةباصألا 185 هّكرا 0 | لئلا لثلا 15 عطقنب ال
 1 انكلأ ما م6 سممشلاعامش 58 ىتيعلا رصقةسرلم 75 ررض ١

 ”ابطسز ةنلكلا نيع "0 تقاكلا ل بر ؟" ليلذل باتك منا
 1 دل مممأ ىف ةرارملا يف مرخ ةكرلا ةرقل 8 ا م4

 7 نيعلا فرح ؟ه كركشم ةظفل "4 ةرشاعملا ”* رادلا لها



 ينيع تصخ# دق ءايلعلا ةدسلا ىلا

 هيذلا وه كيلملا ءارطال يش

 دعي لف داؤفلا بحلا نكس قم
 العلا ابا يمظنب وفقا ال تنك ناو
 ةريش لين اذب يسفن تدصق ايف

 توجشا دق ايف سفنلا ينشال نكد
 قلع ضيرفأا مخأ يف انا امو

 ارصصنع باط نمي ودغا ينكلو
 ىهالاو دوطاو لدملاب نش هل

 يكاشب موي مهشلا اذ ىوص ثسلف
 5 تاذب يبق ىنم تدجو

 رغيعرأ رهاس 0 ليلس
 انئاف ديلا ذنعع هعدت ىراف

 انسوي ديعلاك ال ُهنكلو

 ةحامس وذ لداع ملح فوور
 انئاخ بقاعي وا ايما يزاجي

 امئاو اًربق داسحالا يلو ايف
 مهبواقك هكلم اياربلا باقر
 هشرعو حيحصلا ميلا وه اذهل

 ارعاش حونيو ابرق برطبو

 5 ةتضب 00

 ظ011 7-0 كتف 4

 نامزلا نيع 0 0 انالوم تاعالا دقو تاع اذه 377 0

 7 نيعلا ينام لكاويف تعمح ةديصق عم

 عا» نيعلا ىلا نيعب ونري لفاع لهو
 «”5» نيعنمفوخ ال را ضوخا يناعد

 «م"» نيعلاب سد ولو :اعوضوم لقعلا ىلا

 «6» نيعلا ىدل عيفش يل يحدم عوضو#

 «ه» نيعلاب زوفلا الو ايندلايف ماجلاالو

 «» نيعلا ةرق يذو ايندلا يث يذهف

 «/» نيعلا ىلا ءانثلا عاونا ردها مو

 «م» نيعلاكن سحاب رصعلا ,لاجر قانو

 «5» نيعلا نم عقد لك يف ةعوضم

 »١٠١« نيعنم مث امو ايندلا يف دماج ولو

 »١١« نيعنم لدعا وهو عبط قدهلا هل

 »١« نيعلاو نبالا َُط مأ ترهس 3

 «1» نيع نم عوطا نوقلي هل ديبغ

 (16) نيعلا عضوم هل ءانباك نكلو
 )١6( نيعلا بحس نمرطةلا ضيفك ضيف

 ١50 نيملاب نيعلل عرشلا يف هب يقب و
 «١ا/» نيع نم املاك ب لغلا يف هبحكرح

 ١« مه ينيع ثفكز امو ىمار تعضخ اذل

 «|او9و نيعلاورمفلا نم ظوفم رهدلا ىدم

 م٠0 نيعلاو لبالبلا توص هدشنبو



 : «4 ةرابال ها

 ١ ا 000 را رب  ةلمالو ثاقع .ةننو . فلا
 | اهات ديج ريغ وه يذلا يدب طخب تايبالا هذه ال ثررج دقو

 5 ينأب ام تلف ٍطيططا ةعابش

 1 | ةرعس طيطختلان ع ًروطس الو 2 ينبناكم يف يلمخ متس يركن ال
 700 هلجترم يفو طخ نحت فيكك يدب دبي رابطك كيف ركفلا
 ! او اينو اهريدم لقع كب مهرب أ !ًرلاز نورثلا يف تنك امدنع تلقو

 0 ظ هساملا هديسلا هئمادم فاّطملا اًركاشو

 7 لدم ااه ةساملا اللات رد يانيع نورثبلا اضف يف كر
  لفعلا اهظفاح ثيح نم ردكالب افصلاو هاجلا يف مايالا ىدمت يبن

 3 كب فسوي هوخاو ناوتش كب روصنم »
 ةناتسالا ىلا هدلاو ريفح دقو برغلا سلبارط نم ةريبشلا ناوتش ةلئاعو نم وه

 ”رع ينربخا ام ةلبج نمو ءارزولا ىدل ميظع رابتعا هلو امركم املاع ناكو ةيلعلا
 ! الجر لك“ هدلاو نا كالذو ريبشلا مظعالا ردصلا اشاب يلاععم ىدلاو ةقادص

 نأالا ىلا نيادلا نكلو نيدلا عفدي نا هدلاو مزتلاف لجرلا سلفاو اريل فالا ةسمخ
 1 يلاع هقب دص ىلا هجون هيار نع لودعلل هعانقا نغزجت الو ب م

 زتغأ يفنا لاقو هلام نم غابملا لكاشاب يلاع عند اًريخا نيادلا عم ةطساو لمعيل اشاب

 فسوي هوخاو كب روصنم ضح ةماهشلا هذه لمأتف كنرضح مدخال ةصرفلا هذه
 مغ يجرا ايماحم هوخاو يمرمملا يعدلل ”اليكو ثراكو 18407 ةنس ثوريب ىلا

 موق سيئر ةثلاث ةرم عجر مث ةرريمالا اياقبلل !"رومأم ةيناث ةرم توريب ىلا: داع

 جهاف الاب ةبترب ةياداعلل (ثنفمكب فسوي هوخاو هيلالل اراشتسم حبصا دقو كالمالا

 ”00 0 انبنم تيبقال ام م5 ةناتمالا ىلا :ىتحايس دنعو داوفلا ميعص نم

 يعدم لك 1 ادد ليحل ني ردع كب روم تسالي دقو لئاطلالاو

 توريب يف

 3 . يعدملا كال و دق غرببح م ةعفش ىلقب قديح يع دب ال



 #4 ها ل

 رتنعو كاذك متاح الو ال لازغوا ةلازغ هيف د ظ

 ركسي ناكدق رودصلايناعم نم يفاوقلا لثم لوبسلا يف ايشام 07 ٠
 ركذي رعشلا رصيقل يدم يف 2 رعشإ ركحش مدقل توون

 ربخاوفريل لاقنيحيدم يف ديلب يلا ضيرقلا يلارف
 رصيقل ام رصبفل يطعاو مف لا لكيف مدلل الها ثيل

 لالا يف ةعيدب ثناكو اهنويع ةجلامل ترضج ازور اهمسا ةليمحج يف ثلقو ٠

 'يلابض هنم داوسلا تفشك كم ازور تاب دق يالوأ ازور فرط

 يامر دق همهس ينار ذم يبطو يجالع الو ىبعي داك
 ينادبعتساف هاننج يجالع يف يجالع يف هئررح !دبع ناك ْ

 فاما نم دوسال اوي سيل نيج لك اًدوسا هللا حبق
 يناملا يبن هلق اذ كفرا الا دبعلا يرتشت ال دبع وبف

 ازورو ٠ هعم اصملاو الا دبعلا يرتشت ال ىلاق كيسذلا ينتلا ىلا ةراشا
 هدا ليلخ بالا فيلأت لّومسلا ءافو ةباور ةيعوسارلا يس تصخعش دقو درو افانيب

 ٍ . اهتظرق دنو
 ا ةماهشال الاثم اههف تبأرف ةياور تزضح
 ؟ءادبا هل ام مظنب يراردلاكلئاهبتمظندتو

 ”ليخلا عجر دف بارعالأو ايح داع لّومسلا تمون
 7 رعشال ضورعلا عضو يذلا وه لياملا
 لضافلا مهشلا ةجوزو سيكرس ليلخ هجاوملا ةيرك ايسا ةديسلا يننطعا دقو

 تررخ اهتروص اهيلع لاتسوب ثرإل ديعصروب يف ةطباظلا ريدم يزيبليف يدنفا جرج

 يفأي ٠١ اهيلع
 ينوكرام مهشلا فارخات انك اهرهاظكل اتسوب ترك يي ذه ام
 نوحشم بلف كالس. نود نم ري ايهباج دنع ارسا نيع ىلا رظنا
 تروتنب اككلس اديغ اهيف ركفلاف انرظاؤون نع 0 تدغ ناف

 نودمجبيف يلا عم رديعسروبا ينبذي تاب دق اهب يركك كاذا

 ا ا 0 وسل هن



 را ملا

 000 كف ضبا خياشماو ىن+ سو ريلك"الا مهلوأ سانجالا لك نم

 7000 يخافلاو ةسائرلا كلوخت روما يازلا كساب مج
 ظ الوفا تيضردا ععساو لدبع 6 اك لمفاف

 ' صمارالاى صعب نم اًراطيبو ايببح املا نيمئاطلل نكت
 3 2 )» ةعابل ع ثافو » وو 2

 3 ليل مهبل ىلوت امم 0 لبطسالا رظان ىارال )١( 
 تهدد

 0 دايت ب هلفن ااا هل زراعي ميلا ادعت

 1 زيرفسو نياك ىتم ليغ ا ا اذه

 0 ًابهذ الو موي ةضف نامحي مل
 54 0 .هريخستو يلا ١) كل ريدي ادخ هل تعفص اذا

 00 نيبارجلا لمح ىمن دق هنأك هتوطخ دنع ايمن زنب مويلاو
 : 0« رجاهملا راكذت » :

 رار 0 «.اماقلا هلحز يلاها نم فوعملا مهارب ا كب رصيف ناويد اذه

 باج ىلا مارك او ب ده ةباعكلا هذه عم يلا ةيده هلسرا ليزربلا

 "7 نم يروخلا كب ركاش يماطنلا رو نوفل يرض
 هحور

 لماع لضفا بادالا ةمركبو ا دضاع 71 كثار امل

 لداع ردقنب ىظحي ناب لما .... ىلع يناوبد كيدي نيب .تييقلا
 لات ٠ 1 ليس ا كمسا كافك ه«رصيقلا يدبس باوجلا»

 رعب 1 ردا رصف اع دقن تكن رجاهملا راكذت ىلع يداقثناو

 0 ] محل دارق
 0000 اد فياض ريل لل. ايار دن مكاون» ادعو

 0 ظ نائبل فرصنتم اشاب رفظم « » ١



 01101111 1 1 1 111211 هنمع * 6/5 »4

 1 ويوم رايب راقلات لل 8

 لوصماب زوفلا دبع ديزيد رجس ياش صاع يدب# 20
 لوزعملافطلت كاذكش ال اقئاث ةناطللاب يحض موهلاو 1

 تنم دبأو روعس .ةيلاررسلا ةغنلاب ىعدتو سيئانكلا رئاز ةبئر نش ( توبدرب)
 ْ هيف تلقف ةنبكلا دجال “ ةنسلا ,ذه |

 ارورغم ثمبسا دق داعيم ضرا يف مدق نم ليئارسا يف ملعملا ثنا
 اروغاسمويلا ترصواست تنك ذا . مهتمايس بس اقم كولزنا دف
 ناوزدلا نسيئرو سبدلا فسوب نارطملا ليكو وه ( علا فسوي يروا

 ةديصق مظن دفو ديحم رعاش ةشا...]ا نسح يف نيررهاملا نيلعملا ةنبكلا نم نم ينقسالا .

 اهمجرتو قرشلا ةمامح اهاممو سند الب لبحلا اهليبوي ديع يف ءارذملا يرم يدم ٠
 ةمأ 7 55 رقم تاتو ةميظع ُو 9 رش ث تلانف ابايلا يلا السراو 1 ٠

 ٍَط ل هئمامح هم تدغ كاذإ روهشم ةمامللا رعش

 دنو هسبالم زايتما هلو امئاخ سلب نا ةبترلا هذه لما زوجي (رويئسلوه)
 ةثراطملا لا رارسا ماك مهتلمج نمو اهلون ىلَع نومحازتي ةنبكلا راصو !ًدج ترك
 ظ هيف ثاقف

 متاخ سبل يف ءاآبالا هضوفن ةبئر ءآج دف رارسالا تاك ىلا

 يئاخ صف هتئج ذا هتيدهاو العلا هلين يف روينسوم تحرف
 ( 110 ةنس ناورسك ماقماق راطيبلا كب بيبح ىلا )

 ام5ةهةيس؟ ك اه ف دلو اطسغنمراطيبلا ناعم” نب بوقعي نب سرافنب ناعع”نباوه

 مث يك او همع لحم اطسغ ريدم نيعتو اروط نيع يف هوسبدلا دنع تاونس " سرد

 ل مم نورئبلا 6 ةاورتاك ماقُماق 5 ةرادالا سيئر م رفظم هدم ناورسك ماقئاف

 هل 000 بحو مركلاو 9 ابشلا ث رصعلا هدحوب م نسحا وهو ناو رسك مث

 رم ي م ةنبا جوز وهو دلزت و تناك ةلئاعلا َتاَفَظ يش تافصلا هذهو ضغبم

 عوملا هب تحرف ناورسك يلع اماقئاق حبصا امدنعو يروملا لس موحرلا 3



 ظ ا ةالرك *

 ال 0 او 0 يع عب 10 اشاب موعن ةدم

 ايو نيب

 ادهن ملا ديلا لق ىف
 ندع تانج هل مرغ ىرت
 ا نع يسوم داعيم ىرت

 عاسنا هل دودحلا نيب امو

 ركي>و بيع ىوس هيف امو
 0 لل د لأ ا
 2 ضرا ابودجو نانبل م (قرشو ادرص تانج رغ اهطيحي رادلا هذهو

 انوي هيف قرغ هيسذلا رجلا اهدحيو سنوب ينلا ماقم ابيل ينلا هيا "الاهشو

 فنيرظلا دج يف ردع هنبو ثاهجلا لك فذدكتو ةيلالملا لبج ةث ىلع ةماف فو

 نص ١8”|

 | (ظفلاا تعرز سيمت )
 هتبا مظع يلارا نردح يف هثباق ناصغا ىلع ردك ايجو

 هتنج .نيب اروهز تيار ال

 ينجحي نا يفرطل اقح
 ضرم هب نم يوادأ يك هتفطن

 ضرع اندنع هاوس ءي لكو

 ( سبملا 0 نبال 0

 ىلا دق سرطب سبدلا
 كلل .تلاق .هخب وا

 0 « ةيالما يف كب ديعس نب طالبتج كب ببسل زاو غران
 59 .رفيرشلا لصالا وذ دحلا بيسأ

 / وفيما نانبل ماه (قرشو
 7 فيفعلا ثانوي رحب لاش
 00 العلا دنع ءردص ةمسوك

 ١ رفويفلا لك عسب مل هنال
 "18 في رظلا دج يف تائملا ص

0 

 هتنجو قوف !ًدرو ظل تعر ز

 000 اسرغ يذلا
 0 ضرغ هددع اذه ريغيىل سدلو

 5 ١ 1 ضوع يلهنم ىحافالاف يلا ناف

 اسر تروناكب داو



 0ك 0 ب 9

 اًراف توريب نطاق ةدلاو ناكو طالبت> ريب زيا وخا نسح نب دمحا نباوها :

 لى اشاب يلع غلب امدنعو هريص هنا عم هك الما ًطباض ناك يذلا كب ذيعس نم
 هنمآ تسلا هتنباب هحوزو هيبا نع اًربق ةراتخلا ىلا كب ديعس هبذج ةنسرشع عبرالا
 كب يلع راص ةثداجلا دعبف هدادجأ راد نارزعب يف هن 3 نيثسلا ةثداخ لبق كاذؤ»

 تو اكو هتفيظو ذخال ! دج هنم لعز يذلا راطخ عيتلا دب فوشثلا ىلع 1

 ةيلالهلا اهنمو كب بين ىلا هكالما فقو هيف ةباكتف بقع نودب هئمع جوز راطخ '
 هجوت م يرانا هل تامح يذلا ناالا ءزعصق' كلب بن اهيف داش ينلا اديد قوف ٠

 تناك يفلا هكالماب انتعاو نالا لما هرصق اهيف داشو اهيف نكسو هيماربلا ىلا كب يلع.

 فآلا دخل لخد' نصا شرغ فلا نيسمخا ىلا نيعبرالا نم لوا هل لخدن

 : ادع آم اشاب بقاب كب رك يلءور ةبئر ىلا لصر ىتح تر لا دقو اريل ةباوسملاو

 رشلا نع ديعب ة:الم لجر وهو ثااثلايفاريالاو ثلاثلا يناؤعلاو يديحللا نيشايبنلا

 كب بيكش _:رالا اهم هلو كب ديس نبا ةقخوز تفوت دقو رد ١
 - ةسمخ نسب كرالاو قلطو ةينا* جوزت دنو نيرجاضق نع ةرادالا سلحم وضع

 اهنم هفجوز كرال توريب يف كلت ىناو اركذ هل داوو جوزت ةنس نيعبسو

 هيماربلا لمهاو
 كب بل يا كب ببذ مع نبا كب دوت طالبنج تنب نم يناثلا غرفلا نمو

 معلاو لقعلاب الا نيب ةميظعلا ةلزنا اهل يتلا الوخ تسلا ةئخلاب (جوزتم
 ادج الفاع ملطو فياظو ةلمجب كب دوم فاول دنو اهتدلاولو م فطللاو

 ءايكزالا ىرم وهو هملاص ىلا ثفتلي لزي لو اًينغ حبصاف كلالمالاب ,ءانمعاب

 رشلا نع دعبن
 نيفوشلا ريدم راص يذلا كب دب رف مث طالبج لا نم نالا مهر :
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 270ا



 5 #َ هابآ +

 ةعباسلاب كب بيسنو رشع ةقلاثلا يف كب بيجي رمع ناكو يفوتملا كب ديعس
 لاجرلا تلوخل هنع رجع' الامعا تلمعو ثببلا اذه ةمدخخل اهسفن تسلا هذه
 نم ثدبلا تاغفحو نوبدلا عيمج ثفوو ره 5 تببلا تظفح اهدكو اهتسايس
 .نغ نرا كاملا فصن هل قحي يذلا كي بين يخا كب ناعن ىوعدب اصوصخ

 .الونس شرغ فلا نيعبرا كب نامعن ىلا شاعم نييعت ىلا تلصتا ىتح ةبرغ ةصق املو

 ا ريدم بيسو بيب اهدالوا اشاب ممسَر ةدم تفظوو يواعدلا عينج تهنا اذكهو

 'اكشو امهيف نيريدم طالبنج كب ىلعو طالبنج كب راطخ ناكام دعب نيفوشلا

 نم لك حبصاف امهني كالمالا ارم-قو تاوكبلا دشر نا ىلا اهدي يف لامعالا

 ورضح نيذلا نايجي وسلا ينبل ةبسنلاب كاذب ىعست يتايجيوسلا امهدحا فوشلاهف اًريدم
 ينيحلا فوشلا يف يناثلاو اههف اوبكسو نانبل ىلا سراوفلا يب مس

 فرعي ال ثرالا اماو يزيد ىطالبنج نانبل يف زوردلا نيب نابزح ناك دقو

 مز ردأ ىطعي فيظوتلا بسح نانبل ماظنف ةتعفنم عبتي لك لب رخالا نم دحاول

 (يز رد نيب روفن داع اف لثملاب هفالخويفاروملاو يناروم ةفيظو سبلو رخا يز رد ةفيظو

 يطالبنجو يل بسح نوكي يزردلا فيظون ثيحو ينارودو يناروهو يزروو

 ات بوملا ثرا ةقيقملاو يطالببجلا دض يمالبجلاو ىكزيلا دض ييزبلا ف

 1 مهاردلاو ةعفنملا
 | آل زو ردلا ىلع (ماقماق كب ببسل فيظون ىلا لصن نا ىلا ةمدنملا هذه لكف

 ' مدنلا حالطصالا بسح نوكب الوثالذب يدزيلا بزملا ىضري النا عيبا ركتفي ناك
 بزح قفتاف نالسرا لا ءارمالل انعضخي نابزحلا تراك لب هلم زيش سما ثحك
 حبصاف اشاب اصاو ةد اهلا !ريخاف ةيماقماقلا بلط لجال كب بيسن عم ييدزيلا نم

 ميرك مظع لجر وهو لمالا قوف هدارا ام لان دنو زوردلا ماقئاق كب ببسن

 هباصال بحم لجرناكف كب سين اماو ينصونع ينغث هل يدبامقوسفنلاو قالخالا

 كاذللا كب داونو كب يلع نادلو هلو اهيف ىفون يذلا فوشلا ةبريدمم منتقم ناكو
 كسوةشاو نانبل لبج يف هكالما لك غاب هناف كب يلع اماو فوشلا ةيريدم يفابلقل
 غالف دجب داعام كال كاذب ًاديج لمشو توريب نطاق وهو توريب يف اهضوع



 ذل نألف هي 00

 001 ملا لقرب لاا انلع 0 نا رمد ف يجن

 اند 21 ىمدبر 5 نم راتبا رادع 7-5 ظ

 ' هي عن تايبا وك 0 _

 هدجت مل نم ىلع هرركو هدع سانلل ةنايد لوقو ١
 هدرت لو حيبقلا نع حنت ةدععقي ل نم لكل اني

 هدزف اني هلدوز نمو

 ديصريغب لاجرلاداطصتو ديق ريغ ةسايسلل نكلو
 ديك لك كودعنمىقتاتس ديشر نعبرحللا لاف دقو

 « يمان كب يرفن الجن دومو دمحا »

 رمايالا ىدم مدمحا كلذإ) 2 مكدماش ام لك يرخم دادزب
 يما هيسرفحللا كرك اش . تنمو ام كاش ينال دومه ثودغو

 « ميظع اف يرض ىلع »

 هنطالث انالخو اكول اجه بفسا الب ءىلو يذلا ميرض اذه
 ةفداصي وا هاري دق“ .٠رم لكو هنراقا نم ذرف لك ا ىنح

8 2 2 5 4 
 هفدقب ,لوقلا رشب ىو الأ ارهتشم ءاريغلا ىلع صا قبب 1

 نالا طالبنج ل

 ثطبظ دقو ةيج لك نم هيلع يواءدلا ناكو طالبتخ كب ديعس يفوث دعب
 نال شرغ نويلم دل تناك ينلا نوبدلا باعنتا هيلع تمافو هدالوا تبرهو هك الما
 بياصملا ءله يف تما ةراتخلا يناهشلا ركسعلا نكسو يدلاو نم كلذب لع يدع

 دالوا كب يبسوكب ببن ةدااونيدلا نيماردب تسلا كب ديعس ةجوز لجرلا ماقم
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 0010 1 هنع ليقف هتعاس يف فشكتي | هل ليف الكو ءاروعلا نبا

 ْ ا يدب 1 ماكالن ودإب لها اي س اهنلا او ردحاف الا

 01١١ انوشيكم رطاونلا لك ىلع نوكب هسا ةروع 'رسلا ثناب نليإ
 ةتلغواو الف توج له نيرضاحلا دحا يناأسف سلحم ىف تنك دف ( ل )

 جس لزا مل يننا هئبجاف ةلباه ةماهوذ وهو "سفاح نالف ناكو ثارشحلا عم يف
 | يعيبطلا خيراتلا يسقل بسح رفاومللا تاذ ىلا لصا مو ثارشحلا

 1 ( عصرما زايتمالا ناشينب دباعلا اشاب ثزع دمحاولئاود ةثنهت )

 هلا ربخ كئارملا يف تارق ١5١4 ةنس ةيفيص لرم ثوريب ىلا يتوجر دعب

 ”روكذملا ناشبالاب يناثلا اهبناك اشاب تزرع دمحا اهدبع ىلع ةيئاطلسلا ةيلعلا ةرمغحلا
 ' لسراف روكا « ناشبنلا لاون نم مظعا زايتما اذهو ةيركلا اهدين هايا هتسبا اهناو
 ' يتالا خيرانلا هتلودل

 هيضرمو ىلوملا دباع ازجاذف احشنم تمد ميعنو ةزع يف ١
 هيفاصن دو يف عصرما لفه ادغ دالبلا بر ميبلق ىار ال

 هبدفتو عوبتم ةلاما يفو اكرو ىهن يف زايشما يف متنكو
 هبواحل يظعتو زايتما هيف ةكلمخ اناشيث مويلا ؟ ادها

 هيفام لثم هيلعولعي تاب ق عكردص مسو خرا عضرملا ىحنأ 4

 ( يروغلل يفارتعا )
 ”فاركعالا دعب هل تلقف ىنرعت نهاك دارا

 ريصقل لك نميهاكي اح دق هب رارقلاو ينذ دادعن دعب نم
 يروح رك اشيفاف ابنذتيسن ةرفغم كوجرا يللا اي هتيدان

 نيس ادادابلا تعسقناو ىب ةو نارطم نيب فالتخا ١104 ةنس ةيفيص يف ثدح

 'ةيمعم لك يناثلا بزملا ىلا اًبسان تاقرطلا يف هحرطبو انالعا رشني بزح لك راصو
 كلذ يف تلق دقو اهباب يف ةحيبقلا تانالعالا هذه ىلع تعلطا دقو



 + نزلا" + 0

 ةديسلا يدبنا ديشر ةليقع اهمن تناو :ديجلا تافصلاب هعراشبا ٠ يا 1

 نه تجتنتساف اهتوالتل رسن ةديسلا ىراو يراعشأ ضعب عاتسا نوبجي .اوناكو سبلا

 ليلد اذهو راعشالا ةوالث دنع نومانب سانلا يلغا نال بداو يلع ثاذ اهنا كلذ

 ةينالا راعشالا اهل تمدق كلذل مهتدالبو ءءابجُوع

 رئاوس سار يفةنز ثدغ دنو ةمركحم راهز ةرهز سيلا 0
 ,ناسن نيعلاب سجرن ىلا رظناف تدغروهزلا يأ نم لعن تش تنشنا

 يناهربو يناميا مويلاوه اذه .ةسدقم راهز ةرهز كشال 0

 ئارطل اهادها كبر .ناك ام 2 ةسدقم راهزا نب نكتملولا ١.

 . ديشر اهجوز عمسبلا ةديسلا ترضضح راعشالا هذه لشن دنع هنا برغالاو ٍْإ

 يفشو 1108 ةنس هنوادا نالاو هيخاكهنيعاب ضير» دإو مهعمو توريب ىلا اهنلسو

 (راكتا تارت 00 ١
 هتاوهش هدنع دداضت ملام ةعرش دض ناسضالا ربظي مل ٠

 نانرس اع امرض.لكلد فرس: باطلا ٠١١١
 سوحنلا هريغو ديعسلا وبف دنع ةقيقحلا نا دقتعي نم (هريغ)
 ةلادعلا سئب هل ال ريخل  ةالدعو ةفسلف ناسالا ىري (هريغ)

 ةلاحم ال هيلع يرجَت ثدغ  نفودايف وا لداع مظعاو
 ( ليجلا هارد ) ظ

 .مرهلاك بيجلا يف اهتياؤرب الا همهارو فيس ليخبلا ةزإال
 رملالاو رادكآلاب بهذنويئات 2 لجريفنانسالاك ل خبلا هارد

 (راجلا ينال ز
 اذهو هتيملا ىننا يعدا رسخ امدنعو هبعل ٌةدم هئلكو صاقم لجر ىلع تلخد

 ٍ هناسل نع تاقف ةراسخلا باس

 قيدصلا لمفاذكهام اركاشاي +... ينتيملا
 قيلعلا نع راما يهلب يذلا ينا .هتبحاف

 انايحا هل لاقيو ءاروع هتدلاو تناكو ارسم لمحي ال سانا هعسا لحجر 5
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 3 ااا 0 للا واول اصف

 0: 0 اوناك مه تبسنلا و بعل ينميجرف راو يف ثدب

 ادوجس اهتعلط وحش اورخن نفج كابشب ميهتداطصا بف

 ادومق اهب اولازامو مسرب. اهتربأب "و ديقم
 00 دينا دفين كلو ١ مينا راف عيسل بجيش لو

 ( كبلوثاكلا مورال اديص نارطم راج سويليساب نارطملا )
 او همور ةسردم ىلا هجون' م ةيصاخلا لخد ١884 ةنس نيزج كبس رإو ش1

 * يذلا ناروحلا اًنارطم قشمد يف هتفرع اديص ىلع نالاو ناروح ىلع اًنارطم حبصا
 هو يبسلا نم ابارح اهعسا ةنبا صيلختو ليابقلا نيب لصلا ءاقلا يف ركذت ”الامعا اهيف
 ف المت ين تايانبلا نال دوجوال اديص ربظا يدا وهو امل بختنا اديص نارطم يفوت

 " ةسدنه ىلع عيملا ىشمو رونلا ىلا: ةلظلا نماهتلقنو اديص تربظا تاباوبلا جراخ
 بعنلا نم لكي الر هتلا ريد يفنالا ةسردم لمت دقو فقولل كلذ لكى طعاو هئايانب

 راز ةدعاسلل ؛ةهاجب رطاخيو لمعلا سمحت هئدعاسم بلط نم يا لع :ريغ بحاص
 . ديع راهن اديص يف تنك امدنعو تاماسولا لك لانو ةينامشلا تاذلا لباقو 0

 ينأب ام هل مدقال ةصرف تدجوو هتديع ١5١7 فلا ةنس

 رراعشا قدصاب هيف 3 اركأش ديعلا يف ءاج دف ركاش كك

 ٍراذلا يف تناام سانلا لك لعبت ملاعل هيف تيمس ام للعب
 ' راجت لاو | ريظأا بحل ةاجح لزاب . كنال ليساب تيعذ

 | اد كرد قارساو لذا ٍسئانك نم هتدشام اوأر الو

 : ( 11 يرش نارطم بلا ديلا 1“
 ا 0 و مايرامو اتطلو !مثكذي تزاتسا راهز ليلخ هجاوطلا ةبا يف

 دعسانب يدنفا ديشر وهو ًامركو ةدومو ةورء مهلك او نابشلا ريخ تجوزت دقو ةرهاقلا
 دلو احل ناكو توريب ىلا تتاو كبلعب يف ةمي ركلا ةرسالا ذه دارفا نم نارطم كب

 اوبن هيخا عم ىدنفا ديشر ىلا ةنس دعبو ينشو هتجلاعف هينيع يف دهرب بيصأ ريغص
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 ال اولدب رئافظب اورفظتف ١ ادلاصوا مهنيبج ءوض اوشخو
 ادوقعم ابليلب راهنلا ءوض

 اهنيد ةاورلا ثدغل مهسوفنا  اهنيع ةرملا اوكلم مهنا
 اهنبو حافالا ينم ررغإلا اوغاص اهني براقل سف ىرئال

 ادورو ندرا نمل ةاهلا ءام

 انيرح كيس هلا نم اوكتي م انردغلذ دعب نم اوشئخا كفو

 انقلاو ةنسالا دح ميفكي مل انربقل لثرونفلا لك اوننفنو
 ادوهنو 9 اوراعتسا ىتح

 لبقل سانب (طاحم ىتم ىعدي ائهاك ثدجو 5 ماما اًراءتنك امدنضو“

 تمطنف يركمي يتاي ام رطخت كرابب وهو هيدبا ٠
 راقو لكب هيدبأ سابتو هموق كراب ىتم ادب ال :

 رادقملا ازإ مهوةعتطتس  ائدالب لهاتنباعذا تسبأ
 راقبالا يدباع رصم موقنع 2 اندافا دالبلا جب ران "نا

 رامح فك ااومثل ام<نكك اهلك م اهبلا اودبعدقالاذكو
 كذبا تلف احيبق امالك لوقو يلاكا دحا مذي ديعس ريمالا نا تربخا

 هناذ عمم ادعلاو ةبحالا مز هتاداغع نم ديعس ريمالا نا

 0 هتازارفا لثم امبيط توكيف هلق يف ام زازفا همالكف
 ص كلكو كلوق نا ني رضاحلا دحا يل لاقن يراعشا ضعب دشنا ثنكو

 ( يركسلا لوبلا يعمو:) ه.تبجاف
 ومس نك ةوالخلا طرف رم يلوذ ةرارم اذ !رهاظ يلو ناك ]ذأ

 وليام كفنل رتخاف ةيرحب يتشاشح يف يزإب الع كنت

 ( لكيم كب كا )
 ناريزح ١١07 يفهتر ز رباكالا ىقامو مركلاو هاجلاو انغلاب رومادلا ةقلعمنالا وه اذه

 يل ليقث اق رخالاو مك ار امثدحا نيدسا ةروص هتيلاص رادج ىلع ترظنف 107 ةئس

 فيس اسنرف لضنف ولكرد موحرملا ةيرك ينيجرف ةديسلا هتمادم ةربا لغش نم امهنا
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 ([ الاخ نرلا 7 وهو 00 بايثاا 0 نيرذلا ةراطلا م

 كاذب ثان دبعلا زب ةماعلا هوعدلا روباز وذ
 ' يئادوس لصا نم دبعلا زبب طبخت نامل قئاقش احبص ثدب الو
 ناطح ةلخلا ١٠رامع ةرايس ٠ ةنيح الاخ اهنع هسأر الغ

 (  نينجا نمر
 يدوب ع - مع د

 5 د 0 ل ل

 كالذب تألق

 نيئسو نيسمح نيب ام ثرص ذا رمخ يف ىدعلا دح تيدعن' اولاف

 نبرشع نس يف نك اهلا وبصن ةعلاط لك امسا ركذت هلاز

 7 ينمري ثاب نيع لبل يف سحا هلو يف تمد ام يثداس مهتبجا
 نيعساو نيرشع نبب قرنال سلا فاطلا يس رعشا ثفوو

 ( ليلارهج حالا روصلا)
 هبح دة مد تا

 0 1ةخلا ةصردف كورسا "اليك ناكو ريوصتلا ننإ !دجارهام خالا اذه
 5 اادج ينهش ةروص يل عضو دقو سبدلا فسوب يق يل تر

 اًرسهاح ناكدف لباربج كلانه مدأ ةروص ا ادب 3

 ” اًزهام راصددق نفلا اذ يفكلذل 2 ةقلخ ريوصت نامحرا صف
 0 اناربلا هجري يلفيسلش الب... : ةناف. هيلا .بهديف هاد نبأ

 ( حابصلا اوبصغ سيمخت )
 ادوسا ندلو دق ءآبظ مهو ادودج ماركلا اوذخا دقل موف
 ادودخغ هرمستا حابصلا اوبصق ادرك انما العام دبب دن

 ادودف كارالا بضف يضق :اويفانثو

 انلانم لابن ال 3 اوبجتو  انلاوحا مهلاج زعن اركته
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 ل "+ نازح ١ يف ليكألا لح تاك ظ

 يلتعي اما رون لسن نمو . باهشليلسالصا ناك نم
 يلج ين ملس بلقب رانج نمل دودطلا ناو
 يلجخا راهنلا سمشل لوقت مسا ةعلطل قج هللاوف
 يلحمت الو (ماود يميثتا يلايللا يذهب لوقت اناو
 يلع فب رش بابهشارسف 2 بابشلا رسب ًاساك برشنو
 ا...# 2 يلحنت تنا سورع امساف : ساكت خرا رهدانا كيفو

 ( ميرم اهمسا ةحيلم ف تلفو )

 اراهزا نيدحلا يفوزدع نامر ةلماح ردصلا يف ميرم تدب الل

 ارامثاو اره دحاو رظنم يف تلمح ةنامر نم لاحلا يفت بح

 ( ناعنك نوطنا ةبتكم )
 اهيف دجوب الو ةلكشملا دواد روب ز ريغ ايف دجا فلجرلا اذه مكررا تلك

 ظرفا نا ينم بلطف سادجالا لك نم ةنراوثا نم ةئلتم كناكو شلع تانك

 اهيف تاقن ةعيكلا
 يروخو سيف لك قام 2 ثفاست ناعننكل ةبتكمو ظ

 رون ربا ليكشنل ..اهيماقا . ١ "موب .ةارونلا ,ةينمس نآك

 (راعملا قلخ )

 ”اليلف الا ربظن ال ةعيدن ةفلخ ناك لودسم راثس اهيلع ةذفان ءازا يناسبك
 فورلظ اذكمب (صوصخ لوضفلاب نييقرشلا ةداع ىلع يف نم لغا يكرشحتا تنكو
 كلت هفلخ نم ينثراو راتسلا تدعبا ةفيطل ةحسنب اذا صرفلا بقرتا تدك انبيو
 ينأب ام ةفدصلا هذه ثمظنف هحبلملا

 ىوجلا نم داؤفلا باذ دق كل ذأ ثرعحت راثسلا فلخ ةيناغو

 ىوقلا يل داعا دق نيبج حالف اهباجم راغص تحاز ةيسن ثنا
 ىوحلا دعاس دق دودملا اوملا ناب ةفدص لبق نم قاشملا ركذت ف

 ( رمحا بوث يف دوسا نارطم )
 1 ش
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 امل تلف هلك علا كداو ماما ةملكلا هذهب يتملكت كترمفح لبف يريغ نم ظ '

 2 | ام اا تر ربصلا لفمهيسلا ديسلانا

 تحت شفلاو ثلا لاّحا هنكما ام نكلو هيبلاصل رفغب هبلص يف ناكذ
 م رمعلا ةطسوقم مارب تادلاجلا ىدحا يف تدكف هبا روذعم اناف

 1 اواو سيلا دالوالا سنا نمني رشعلاو ةسماخلا نسب اهدلو

 ,وركع هنع تلقف ناسللا ت "افيو لقعلا كلت دابا دنبو محل لعر نع عد

 00 مالا تاق ان اؤاو تفطالت اهم هفالخ هل مما كدنع لبف هفصو اذه

 || هذه درا ةديسلا ينتناجا كلذ تلق امدنع ةاصاح هتلق كناك عماسلا مهغيف

 ذ ابملعتب نا دب ال يدلو نإ اهتيجاف كنبا ماما اهب ماكتن يا

 ام 0 اهنع عدتريف نعلا اهتءنصوةببعم ةلك اهناو قيقحهل اهفرعا ينالأ |نسحا

 3 51 اهافاحت ناكل قاورب الوا اهايا هيتمبفا ول توركع لوا علط
 ظ ظ 17 اهنبخ اوفرعو

 لا ىلع ت 50 لامعاب 0 ةديس عم ةسلج يف انكو ( ىرخا ةثداح )

 ما لها لك اذامل روتكد اب . تلاقف ةتككنلا هذه يعم لعن نا ثداراف نيليم
 رع رع تباتو تتكسف راذبلا نوريغب ال مهنا ثيح اه تلتف ةطبخلم ميهخوا
 01 لا

 00 | ديلب نيم ناك نايرع دعما يهارا تلقو

 انادرب تاب ذم دوزم يف هياع مدح لضف ىسني عوسي ناكول

 زع نانبل ىلر يف ىرن نأو م ءاربغلا نم يحي ناكل
 1 اًيرجا ناكو اهنم اًثبش فرعي ملو فراعملا ريدم يف ث لف

  ىرجأ اهرملان مويلا ناب تبجي ةمح فراعملا نا
 دا 1 7 هودقتب  همولع عارتخال الا كاذ امو

 دعس غظض يفو تشرف رقهل سيطت 2ضصفعسا ريخالا فصنلاب هونبف

 || تايبالا ال تمظن يتا دادي يدحا يف ( باهش اممأ سرغ )



 : اين نعمل ني 3

 ”نازينو ظيشب الق تقرحا دقو
 ١ ناولا لك أههجو يف تعمج دفو
 .كرامر ةرمثو خافت ةنجوو
 ناعب سراح تنك دف يتيلايا

 5 ( ناصللا ناسقلا '

 نيسف ليئاربجو انح نيب أم
 .نيصل نيب. ام 1 ا 0

 كالبقو 1 اهاف مغو . كاف ا 0 3

 ”:كلاوبف نب رغشلا نم رع ياف [ًدبا هليبقل ف ردن او ١

 2 . ارافسالا 00 هل ا ارتقا 1 1
 1 تناكو و نيد وأ ين هنأ لوقي دحا الو مسجلا م :ء هلأ هدم 0 35 قي ' 0 جر هلا هنبف دقشب ال ةنال نيدلا نم رثك ةماعلا نارام مس دقو

 لا اذه يف سدقلا حور 3 7 يرسل 000 000 ا للا عل سلال ل يذلا راذأ يف هت
 لزغلاو يفاذالا 4 لزنع

 لس نم رج يفي نك ِ هارت 0 5 ريخالا ت 8



 ١ يللا هل

 'فزرإ "5 تراك لق
 اهاثا 5 59 لك و

 > بيعت
 "ل 8. رب ريم

, 
.1 

 00 هريظن 0 ةلخ

 ا رخالاو 0 لعامل ان ناكر لال 1
 يناجي ةسلاج تناكو رعشلا ين حجي ةناف هلمأتو عيدبلا رظنلا اذهر ظنا

 01  تلقف دوسآ 00
 ا را برد ان رومادلا ىف يفالو :

 - هريمالا كلت اهتلخ ميو رحب نيب امانل تغزب ذاو
 هريسأ اهجع كيس ولف. هيف داطصت دوسا 9

 ..مدهظنىرخالا ني.“ ارزهنا نيش يا ف معا

 روغادم يف ا.ذرا لصنق يروخلا كب نامن ةقيقش يش 0: هريظن
 0 موحرملا يمع ةنباو, يخخا موحرملا ةلمرا اديلدام تخاو صقافص يف
 انعوجرب و ابا دنع ةبوس هزات و اقباس ربل زيد يفاق



 ٠ 4# 5186 ه+ ثا

 اذاربمالا هل لاقف ثالث وا نيئره بيبطلا هباجاف لبسملا اذه ىلَع جرخأ هر

 ىمرأ ال كشال بيبطلا هباجاف كلذب ىذرنا كسار عطفا لقا وا رثكا
 دب ال لاف نيسلفملا نيلاجدلا دحا ىلا ربخلا لصتاف واعد بيبط لك مم لمع اذكه

 هلوبقب باجا طرشلا ريمالا هنم بلطف بهذف ريمالا يل بهذاذ يشورب رطاخا نأ.
 ةلبقل مزلب اضيا طرش يل نا لاجدلا لاقن ت تارم عبرا هيلع جرخي البسم هيطعب أ
 لجالف طرشلا ريمالا لبقف دبا ركع ال ءاهتنا ىلا لبسملا كذخا ىلم ناوهو يف
 ينأت تناك ةلمم لامجب ذاو كابشلا نم رظني ينو باوبالا لفق كتل ببسلا مدع
 رايللا ىفم امدنعو هيعدي ناك ةنال رعشلا هركف ف جابف لزتتو طخقو كبش . 2

 نينرم الا جرخا مل هل لاقو بيبطلا ىعدف طقف نيئرم الا لبسملا ىلع جرخي مل هنا دجو
 ام هباجا !ًدبا تملكت ام كنا يل فلحا لاجرلا هلأف كسار عطق نم دب ال 0
 هذه يف اف لاجدلا لاقف لاما تيار امدنع رعشلا نم نيئيب تمظن طقف تم 8

 يه ريمالا لاقف راهشالا
 ثالقنلا تثالماحلا تاعوبلا لام اب
 تانك ١ تادكيع ”نيشورا < كانلالا

 نيناهو قوف نم نيتنثا تجرخ كنا لوق' طرشلا مث دقل لاجدلا باجاف
 ةعبرالا يف هذبف تحن نم نيقنثا

 لك مأ ؛لخادشو داسفلا هباد يار ىلَع رقلسي ال لوحا ثناك ( لوخا
 هيف تلف بزح

 ربخ ىلع رقي الذا 2 لوصال ننكرت ال
 رخ الا ىرخا ريدنو هنيع بزل ىطعب

 ( يناتسب ماذم ىنيجوا ىلا )

 يناج وا ناد رمل لك نه تيحخ.  اظايظراف يناس ا دعا

 يناتس ماد ام ادعلا يا هعجرم رغثلل ال نيءال درولاو
 ( ارسضخ كافور موحرملا ةجوز ميرم ةديسلا ىلا )

 ارذعلا اهتفعب 0 م رم يو ةرظني بواقلا يسن ”ةروص اهل

 0 / م
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 ميج : تي خيرات فوشلا يف اطعام

 ميسم ٠ ث فالخ ملاح الوال

 يلا نكلو مالكلا تاطا تنكل ةببرغ رابد يف تنكوأ يالوم
 كا نع ثرصلفا دقو مالسلاو لضاح ليصخ لبصحت يلونن يند رثكأ كنوثوعي

 اج نيمانلا ةراكل ملا

 ' 1 «ةرابع-ىلدا 9 كحد: ىنعم ةارعشلا يل كرنل ٍظ 1
 ١ زراف" باي' يف ينأك ف ليق دن انتزكك او

 | دعب نا قيلملاو قدصلا نيب قرف ال قيفرلا ةفقو تققوف 1

 0! تكح قيفدتلاو
 اا لك عم كحدم يف مويلاو 2مدق نم ماظنلا | نما نمسك اي ١

 ارقدص مهلك قافتاب مهنك' ةيفاقو نازواب فالتخا هيف
 : كركاش قدصو :

 هفولاكر عشلا تاكرجب نيكسمتلا نمل الجلادبع ناك ( يدنا لالجلا دبع )
 ١ منها تلك انو تفؤلا قيفل الظن تدك ةعيذبلا هيلاغم نم رثك ا صقنلاو ٠

 دنا تنكو يعيبطلا هلوئو هظافلا ةلوبسب ينايخم نم ربظب ىنحملا نا يلعا تاكرملا
 اذل اههظن نع ثثطبا اذا بهذب اهانعم نكلو تاوفملا ثالث 2 ةعجارما عم نا .

 اوبس هلوادب دبحال اًرهش كلق تيك اهحالصا لبق رمش ةعنث يراعشا تناك

 ح ىلع فسأي هارب ىرم لكف ةنابرع اهنكل !ًدج ةليمح ةنبا لثم يرعش لثمو
 1 54 يرعشف سرالملا لججا دك بعل اودبت ىتت- هسبالم نم ةعطق اهريعيف

 الجادبع الا ارحوأ ةك يا انوُث هسابو ريغلا هرظنيف تاكرملا ىدحاب اباصم ابلاغ

 تاقف هبيعي ىقبن ْ

 و هيسراعشا لكي ريو 2يرعش بيعي لالجلادبع ىرا
 0 راخلا ىوس لالجلادع امو َلالج وذ يرعش بيعي فيكف

 الا كاذ راعشاك ءراعشا تناكو نيتيبلا نيذهب لالجلادبع ضارتعا ىهتناف
 ةلأف لهسم كبانجل مزاي بيبطلا لاك هيبيط ىعدق موي تاذا'ضرم هيلا



 0 هبايغب 1 سيلرلا ا 0 4 0 1
 ا 0 دحا | لذات مد لو مل اهجطسو ةقرولا هذه هوطما مهل تلقف نم هبلطا يذلا نع

 0 كنن لف ْ

 ارشبلا ليج مهند يجنب ال مهنا انفرع دق ريص نابهر . 1
 00 رقبلا نيب هل داليم الا مبخيران يف عوساب اوهبشي ل

 3 006 مل بح ةيادلا رمل فوشلا ةيماقماف ىلون امدبع طالبت كب بيسنأ د 0

 1 ٠ كانوا ل 8 ةنس

 ْ ببسللا بيسملا يديس 0
 0 ١ بيلا اذ يف بصنلا ينعا لب ؛ بيسنلا اذ ف 5 لالا 5 : 3

 ا( بيونلا لبخدلا ىلا يداني لب الها تييلا بجاصل واحلا ٠
 0 .قارجا نيب (ماف. هنيف كارا يذلا يناثلا مويلا اذهل يلايسا نملا مكخلوب :
 07000077 كل قلخو هل تقلخ بضنم يف كاشوب كزع ماودب نيفئاه مالأ 3

 3 ل ةفعلاو مركلا. ىلا جانحيل يركلا كصخت ءاوحامو فوشلا جاتمي ءيش يأ ٠
 0 ةئلكو ةيعر ىلا جاتجيا ببستلا بيسملا تناف بيبنلاو بطلا وأ ليلا مك 1
 ...اهيالواو اهتيب ة 7 ةدلاو بح ماقملا اذهل كبج.نا فيخشلا اين تنال ٠
 7 هيف عاب ادلب نكسنل راهنالا اهتحن نم يرجت دع ةقهاشلا روصنلا تكرت ام. اذه الواو: ٠
 2 اوما نم :ريغلا:كالم اظنمتل ثانملا امدخت كاد سكرت تدكالو راهيلاكملما ْإ
 0 اهاوس كلل ةياغ الو كتتباغ هذه 1
 5 د يهف 7 ركلا وا وايفودلا فريش تقاف فرشلا 0 كدصق 3 رس 0 : :

 3 اقرغوا ماع دقوا مان وا ماق نا +: ةدحاو سائلا دنع را
 7 فوشلا تنا تضاف , كاوش“: هل: شلو كانغ وجريااورف قتلا كدت ا 0 ظ
 كينسو هينعت تنا فوشلو 0



 ادريس فان دنا . اني 0010 2 يفز
 ١" اكسو يح لاعفا يف اناجت 3 دبلطاو ركشلا ين لو
 ارا لان ةيركشلا ركز ادع ف يل انيك اعذلا مايالا دحا 3

 لو ةيوبضم اهنا ثيح هتبحاف ةيفاو كدب انا ك ابنه لاقف مالملل 5 ١
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 ريعو نمو 8 عم يرعش صخش ف ناك دق ٠

 ”ريهلا 0 هتييطتسالا يم هينرعش للا |
 ”روعش ريما له نوعش فيل ل ش

 .ةناوبلا ل ةبتك ينلا نم رثك ١ تايبالا هذه ترشنتاف
 تاقف امل ارعش ينم اتبلطو ازياو ايدن هتخا اعتب رد نرخ ناك

 كتفي ينوكرم بلت ثباصا موب تاؤ ايدل نويع "ناك
 كش نودب نم هب نيع كارل هيلف كرت

 كلم ن نودب 2 ا الاف لدو نود ةيبزاجلا للا

 هثبي يف لابقتسالا موي اشاب ,رفظل تلف دو
 دجلاو مركملا لصا هتلودب امساب رفظلل ان هللا ضو

 ردجلاب رفظملا ركذ نم بيطاب ..ابفرعب تسب تانجلا هلو نيف
 دولت بواقلا عج هب ثدجو (ةعمح موب يف راوزلا دعوم هل

 دسالا عم شعت الزناتي ىلا نم ايدنو ازيا تنرالو

 ظ اشاب رفظأ. خيراتلا مك احم
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 نكي ناك ام مكين و هنادبوب لح لك ىلع هتلود نابصفي 0 1
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 1 ًةريما وك سعاو م ثافصلا الوأ 1

 اناوقعو انروعش . كلم ١

 يلعاف ةريمالا ال ةيكلملا تريم
 انلوقعو ادولف تكلم دقاو

 ركللام مظعا وهو لضفل نك
 انك تفوم نويعلا كلم
 ةليجو ةفرش رمقاخ دقلو
 تدغذمأةب ردنكسالا كب قيل

 ياش لل كا دل ام تعجرا

 ا امل اهل ”ةةبعكم تنيجأ :

 اهسنال ٍةرانم رول تعجرا

 رجباب . : نيهاعلا ١ ريت, ١ تناك
 ردبكسا ركذ مادقالاب تييحا

 لش ةقارصلا 08 يف تازال

 ١ ا 8 0 ديشر يشل )

 ظ :لفولاو 2 ةروللا له

 0 ا را
 زاو ةسايسأل له هلةمدو هدشربو

 7 رشملا 1 دق راكحنالا يذب اناو

 5 00 مويلاو ىلإ دف : ةورملا لجر

 دزاخطلا ديشرا ىبف 0 خرا نألا يف

 أم اىذه 0
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 1 5 0 70 ١اعسلا

 001 اهمر ضرالا يف هممر ثلا ٠ ى ىث# 1 كضخقت
 ا 1 .هكوو امشاب 0 نيمالا مداخل أىله نو“ ةيلاطملسلا ةيلعلا تاذلا تار امدنعو 1

 1 . ةيحراخلا يف ةفيظوتب صضاو ةزياثملا ةيناثلا ةيئرلاب موعُ كب ديعس وازع هذلو لع م ٠

 0 0 5 ف ىلا ثررخل مظعملا انئاطلس دنع ةفررشلا فطاوتلا هلق 0 هدلاو ان

 اناوعا شرعلا يف مك تدخا دق نا ةانرشب زاتملا ةبتزا 9 1
 0 انارفغو اًناوضر هلا نم.تلا ةدلاو تا يف 3 "ف 0

 00 الاسحا كاطعا هتفيلخ ىوا تلا مويا باهتسا لالا ان

 0 . الاوضر نامحرلا نمو عك ادم ”ةلاط .ضرالاك اهسلا» يف :لزت 1 1
 1 اناك مهم "لاغبو اًدحو ا ريس لاس ةليعأل سن جتطعا 0

 7 الل ىرلسلاب اونو: بلكو . .اوربش ميفامتا يف؛نرانبا ماكح
 انالومو مالوم دنع دلاوو ةدلاو هللا دنع ؛ناكالف عك 1
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 يةلغاو ادب . ةيديلخ ضراو فراس لع يس رك ١

 2 سيالا تلجمو سيلجلا نبحاص 202
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 ارم ةرابع اضل ١ موك" ءآنبا 1 :نففا
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 | اهمح نوكلا يف يف يلمح ال 3 1 ةايضا لع تاما لسا
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 4 ة6ة86 #4

 كبجا فرعا تنك ينأ| ينم فدص دنو ةلبحب الا رومأ“ 9 1 0

 ةرضخب ثدجولا اًريخا ىهتنت ثناك امو ةلأسم يف ابذك يف :هبشا يذلا 2 ١
 نالا دم كوبل تنل بلكأ هيف دقثعي ناك كيسذلا روماملا ااه و هتلود ١
 كلذ فيك اقف موبلا الا ىراصنلا دنع ديحوتلاو ثيلتتلا كاردا ينكي ناكأم
 هلكو ادلاث اًييش بلكتو هدض لمعو ًاًنبش لوقب هنال يفالفلا رزومأملا نم هتفرع ثلق ا

 كيضف دداو ةثالثلاو بذك ' ا

 تناك ةنيدملا هذه نا تانف ليبج ةنيدم خيران انحتلو ىرخا ةرم هدبع كنكو 15

 فرعو كوش اهرب دم نالف عبصأ ىنح اشحاف الوزن لزنت تدشباو ناملا مظعأ نه '

 ريردملا لامها ٠"

 وهو ني زج ىلا اديص ىلا ثوريب نم تايبرعلا قيرط مستف هلامها نم نأ هلصاح
 بلكلا رهن رسج دجو ميهاربا رهل يديدحلا رسجلا لمتو نورتبلا ىلا اهلصوا يذلا '

 ىلا ثوريب 0 ةيديدملا هكا سلا هنامز يفو هنع تاق 00 يذلا ش

 هلامز يس ثداح ىندا ثدحي ملو رفوص ىلا نيدنب ىرم تايبرعلاو نييلماعما
 اوفرعو كللذب اورهاجتو ىرخالا نينس ةسمنلل هنيمسأ دض اوضرعت ماضخا هل نكد
 هيسرابلا نال ىش الو لاقف نيداضملاب لعفت اذاه هبابضا دحا هل لاف هنتيشل لعبو

 دنعو ةيئاسلالاو لدعلا رظنا اصاصخ مافك مهتدارا دض تيقنو مييلع يشفرمهن ىلاعت

 مركنو مري خي راتلاف ةحار لكب ناك نإئيل نال هيلع مهنا فسأأت : نائيأ نم هحورخ

 نائبلل رسأك ناك يذلا فرصيملا اذه ٠
 ًاعنام ناك يدبا رخ وهو اهروبعم نال ملاعلا لك ىلا ني زج تحتفلا هتدم يفو

 عرذا ةريشغ قم م ويعلا اذه رفح نومك كب مب ءاس هما اتءاق ةمببف اهيلا تايدر ملا لوخد :

 كب جلس نم روكشم لمش اذهو اديص ىلا هب تاييرتلا كك نب سوو ةيام لوظب

 لصح اذكهو كلذب همسا رلخي ركتفا ةنال هريغ نم هلمع نكما ناك ام يذلا نوم

 اشاب موعن مادم ميرم ةديسلا
 لعلاو ءاكّذلاو فظللاو بادالاو لاككلا ر.صنع يش ةريمالا لب ةديبلا هذه
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 : مهحارخ يف ةثجلاب اواجو ”اليل انوقال نيذإلا فوشلا ٠
 5 هينا ةيسعثلا اها ,موعت ةروص ىلع ثايبالا ذه ًالوا تمظن دقو 20

 0 'يدنع لزت مو
 اللا لافنا مسد يف ري 0 ناكأذا

 ا 17 0 000 ىلوالا ةقلا نءاروإلا رسنلا 00 ءادها هيلاع يف

 777 نيرشعلاو ة-هخلا نع اهددع ديزب : ناكل نيشاينلاب نادزم هردص ناكو

 دصلا ىلع حارتساف منع رساعتف 2 رسدنلا عم يبلاعملا جيا يف تقباسن
 ى«ْ غالا ىبب مم ارسنو الاله رت افق فيت نارام اذ ادن 10

 201 نيا ءاوح آم يدصر نكلو ارفاظ :ردصلا :دصري نم انا امو

 سلا بحت انعيذلا فشكأ  تيسرظاون اهتوح دق سكأ ةعشا
  يركش ”ريظم' الو يرعش مئان الذ ةلبشف ماسولا فلخ دجا مل اذا
 ردغلاو ةنايلغاب رد جاتالو لماح ةليشأ عع كوش :لياكاف

 ريطلاو اماجشلا عمج هنطابف 2 رهاوج عج ردضلا ربظ لماك اذا

 4 .اشاب موعنل خيراتلا ا

 وللا ي هذه اف لاعزكرم يفو يح لزي مل هنا ثيج ينأب اد هيوفا ال
 « نأ لوفاف خيراتلايف هريغ تيديال نال قدملا ةقيرط يتق رطلب نالل اهتلمعتسا

 ”لوقعملا ناهربلاب تاداجي لات اقوا هر ررسلا نع ديعب ًاهبط ملح لجر

 اعننقم نوكت طقف كذرغ هنم لادت نأ نودب احرشنم عجرتو اًردكشم هدنع

 ا هلذش نع ءيش هيبلي الو بعتلا لم لك ال هلمع ناهرب
 0 هززعو ارس هدو خبوب نك نا ناغرلا 9 هيلعبقي الو رومألا



 : داع ا ل 0 3 أ .دياع يت

 3 ١ 3 0 2 0 الف ا تافضلا 0 هيف هل

 0 7 ةس قاما نيتيمم ناو نم 0 0 0

00 ّ يم 00 دا هيما اشارك هيفا تم
 1 ١ 

 : ءاكبلا "يلع ياغي ايم مظنا بر ا تش اكو ول وتم ديحاو ءاثر ف ينكي ل يدجو

 هلا يكلا اكو مايكب .نودب مهب ركفتلا نا م ضبا نالا دحلو يرك عض

 000 108 قيصوا يغا د نيكرالو دكت نمرهدلا يتأك 0
 0 3 مر مهتم قم يفو ءارعشلا هنتر دأو 0 نالا تدبلا امله ينباتكا دعو 0 ٠

 ا اهوا اتيب نينامث | دج ةنزحم ةليوط ةديصقب

 ش يردص راع و ثتويد يافأب رإهلا اذه. اما كييدلع

 .ربقلا يف هعم يرث دق شرع داو  نانلاو .نيطتلا ١ لعبتتا ا 1
 ١ مداخل دقف 5 ,لثم هياع ترزح يد انام ةرباج يف ينزع ياو : 1 رمعلاب معتم 0 وحرتو شيعت هل نم تام 5 نارا 1

 ماقئاقلا كاع لييرأو نيساكب ىلا نيلايخ ةذالا - لسرا دقو ا .
  0رت أبي م موحرأا ل انونم لزا : 0 ةلوجلاب هنع بوني .شييح كب

|. 
 يوعد ودنم نفآللا ردحو د ء تاعاس ثالث رقس ةراتخلا نم
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 ْ واكل لها ريتا وبل لما الب نقال ناك نال راما 2



 0 3 1 ودا 5ك

 "كن يك دألبا هدهوا هنوف دعب الا اندالب يف يحل ليج ربظب ال 1

 1 7 | اولمع اموسلا مو تملا ةماقأ , نه يسم هلم ام انرظن وأ انزال جيسملا 0

 5 يفو نييناعشلا راهن :
- بجعتل 3 ع 0 -

2 

ا ابتسام 000 4 ١
 4 اذهل هديا هل سن

 م14 ةلس زوق 55 يف يفوت ١م١5 ةنسزومت ٠5 يف دلو )

 اولا ةسردملا لخد ذيملت لوا وهو ةبرقلا يف انلثم ءادتبالا يف لمت
 هتعنم هد نال فصنو ةدس دعب أهنم جرخو توريب يف يلاتسلا سراب

 ١- يف مدختسا مث اهيف رعاشو بتناك لوا ناكو هسغنب ةيبرعلا سرامب راضو هسورو

 ظ سلجم يف اتاكاشاب سر ةدم حبصا دقو هبساحلا رف يف اشابوكترف ةدم

 رخ مث ءازجلا ةرياد بناكشاب لقثنا مث نوم كب نوم هسيئر ناكامدنع

 وع ةسادر ةدم ثوريب ءازح ةرياد يف وضع راصو توريب ىلا يعم رضحو ْ

 م مده كيغلا مث نادبل لنج زكر م قطنتسم نيعت اشاب اضاو رضحأ هدنعو وناقيف

 ةنراوأأ نءفوشلا ةكحميف اًوضعراصدعبو
 58 ركل يفيبرعلا | رقلايف نتاكشابم

 | ةرادآلا نملجم لح كبسذلا اشاب موعت ةدم نيزج ملقا نع نانبل لبج ةرادا

 هلهيف وهو فون دقو فيصأت كب جلس يلا> نبا نيزج نع هيف وضع ناكو

 للا فسوبي يراول هنلمم يذلا نفدملا يف نفدو نيساكب ىلا اليل هانلقلو رمتلا ريو

 :رأد | ١ كلمتو نيماكب ىلا هتلقن ُم ١/51 ةدس ناس ١7 يف توريب يف ىفوث

 1 هيلا هئافر تلقن يذلا يدلاو مساب نال اهيف روهشملا

 نعد ١مل ةبس تدر ا نع لياخ 06 3ي دفو
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 ىدنا بنو يبجاارا 7
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 000١ نراطأا ديشر ميلا [مح4 : 1258 نرالبق بألا
 1 ا 09: |م14

 | مخك نزاحلا ديشرخيشلا ا 154: 51 باهش بين ريالا

 3 ا كب ماس او١١ : امهم مرك كب دعسأ

 ش اوؤ؛؟:اوؤأ

 2 نزاطا ديشر خيشلا 8: ا 855 مرك كب لمعلا امككذ

 كب دغسأ |ا9+| : ١66 نومه كب ميلس امكذ: امذرب
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 0 1 بهذ 14 دز 7 تل اير ير ظ

 د مرثحلا عفرإا دعيو بالا ةريضح 2: ينأب ام
 1 غيم .ال يفابلا نوفرعت الذ نمو ماعد لب ماردلا بلط بغ

 0 نيئيبلا نيذه هل تمظنو
 "ون ل البا كيب .. هربا: جدقلا اييوط أ تولونإ
 7 انافكأ لكأبو اًناوما شبني لعافسكملابرصعلااذهايبوطف

2 نيمويب ةباعكلا هده كعب و
00 وعدا كلذل هيلع 8 

 

 سي ع ا تل ل ل ل

 5 اند

 3 كامب

 ةرياد م ١ ةرادالا ساحم ”لحو ني رومألا ريبدن يف هتلود مها ام لوا ظ

 0 نو رومأملا مث ءالوهو ىلوو لزعو

 : كب ليعس | 86 :| 45 0 كن بيس اجلا ةرئاد
 00 | 40 : 1/899“ ةنصا نم ْ

 5 كلام قيما امو8: ا65١؟ شيبح كب ناعن يملا يعدملا ليكو
 6 نفا نيش |8405 شييح كب ناعن 167 :

 4 اجايش ريل نيمألا فشل م ل ل قوقملا ةرئاد سئر

 0 اوك! 1-١1 نشيح كب نان'اد-1

 | ف دعس ليلخا زيمالا ١١254 : 185 نزاخلا نيما يلا رمتلا ريد ريدم

 1100 21ه دارع فضرب حيشلا ادد موكا 0" ١

 قئاف ريمالا 1501 : 11٠١ رصاضلا رانك ال
 : 0 ا ' + لا 1



 ا كا

 هلم تلعب ضرالا قادحاو ْ

 نر 3
 ”المارا انرصف جوز ال تحيذ 0

 ةببيش ثيسل له اشيش تنكألإا 00
 سراح تلفانو ًاناربج تقلفاو

 ىري ناباشلل رادكالا ملفعا نمو
 كببصت اذه كيدلا موقل كف

 ميضعب لم مهر 9
 ديسو ىوا نبا نيب اوقرفت
 ملكأل قابس يف 0

 اود راحت وا مهضعب عما اوفاتخا اذا

 ,ةبرث مظعا كيدلا لينب اوزعت
 ايناع ليقع ةقيقح هله معل ”نلقف

 هيك ف يس ثوملاباذع نال

 مهلهج قلل ىرمجزلا معت نمو
 ٍبلعتل لاح يا يف يحتل الف

 ًانئوم ةعاس يردن ال كدا

 انسوسي نم عم شيعلا يذل بحن
 انلكم كب رغب شدعلاف انرغ_لراف

 مررغ' دف ابك ايندلا مكرغت

 ين ماسلا

 07 ةلالس نم شير 0 5

 اكيضرا هن ايركسه ةبوثب

 فما ةقاب ”ناركس رظنك .ذ
 اكيزخي بسسملا ثنا يل اف دنت

 كي موبلا اهلاحب نع الفرا لسو
 1 واكيك كب ذلا لم تصو
 كيف ةوسا .هل ناسن .تلغقباو
 ! اياز بعل يف رابخخلا ةيارم
 اكيقالي نم يدي نم تذل منفاخ
 كي وش نضعبلاو كيلقي مبضعبف
 اكن رطبو سقو نارطم نيب امو
 اكلي ام مدنع مارح دلو

 0 اكيراعم لكال الا مهبرح اف
 7” )١1 اكيزم .اغابو. شب واج :دنك
 000 اكيدانب دوعتلا ىوهن اننككو
 اكيحاشب هارت نا باذع سبلو
 ادن فك ادا ثوماعانا

 لوم انفزرتل 2 اكيبلنو اس رم
 اكلت ضرالا ا هنع اننوبلتف
 اكيتهتو التف ءادعالاك ناكولو

 اكيرغن نوكلا ةحبن اذه لك منو

 ها اك الدم علل انهو
 03 يبرو دالبلا جاجد لك شبواجلا يدنفالا ' مج 4 ةيلاتلا ةبسلا يفو

 ١ 5 ماثإ انركتتف انيلع كيدلا ل ذفو ٌةديصقلا يو يشبح كيدب ىلاو ةقرق

1 2 
00 

 نا فايل بلا هاف دي نباو شيواجلا رديكسا 0 0

46 ١ ' 
: 1 05 

 و. 1 0



 هجايص حابصلا مون يندر

 احطسم يون زع يف انآ اهفو

 يعاضا زئبت هنم اثوص عمسان

 يتدخم نع ةئثغب يمار عفراف
 ةيرض ةياو اذه ام عال

 م د د 7 ئرا

 7 ب سم هعسوأف

 لصا مل نكلو هيف هيرضال
 رباص نيرهش دبع نه يننا اهف
 يتحبم ربصلا قراف نأ بحت الو

 ةرغص وهو سرطب يلبق ناك اذا
 ىوقلاو نيدلا نهاو دبع لاح اف

 هجيذو زوم كيدلا اذه كشالو '
 ةعيفش هيف تسلا بانج نال

 . «تايص غب ينع ىذالا عفرب

 , دل جلو كيدلا جذب صأ ةديصقلا هله ويلا تاصو امو

 ءآثرلا اذه
 اكيدلا بدنا تئج شب واجلا ردنكساولا

 هقارف نم ىرج امح هربخاو

 ةيثع بورغ يف احاون تعمم
 هرم فنك ١ توصل بفلا ىرذنلا
 1و حونب تاجاجد تدجو
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 اههيعا ايش نازإلا ةنأآرماو رادلا بحاص 2 تراشا 8 لل

 كبد د عم امئادو يواعلا قباطلا نطاق هنال 0

كيلا 47 جيشا ناو
 1 1 60 ا 

 0 اكيذلا عمم ذم نيردلا عاضا نيدل

 00١ كيكشل قئاقحلا لك يف رظنبو

 7 اكوجرا كلذك اهوجرا ييناو

 ظ 05 00

 كيما هيف عا ةلففا ركفاو
 70 اكيساوب ءاسع تاجوز بلق ىلع
 ”00 اكيعاد مويلا نزحا عايتلا طرفب

 7١ اكاونت يف اكبلا بابسا عال

 5 راما رقنك ضرا يف نرقنو

 : ا
 ا



 5 اهم هل عدو
 1 0 سف اذ 1 8

 ءااليعا :اهلعب ا هجسولا ةليج العف ام لاما سنو نانا نش 7

 الج دف حا ارلا ثبلو جالماثيا الجلل داب اكلي الو

 ١ .١١ 7 كلاللا ةبق'يف وأ ثيلا ةهبج يف 9000
 ردسح نعو هنم ةريغ نع سلو كلاب نأ كلذأ 5

 ردسا ى وس نسح اذ لبق ال دغولا دب نم لامح نوصأ ن يف 5 5

 0 كام قوس تاساكي فوطب الو 1 57 5 1

 20 ثناكو تدسلا راهن ةيليئارسالا توبا هسدحا تزد
 ١ 22 تلقو تاؤ تفرعف تضفرف ةدبسلا ُّط يدبالاب لسا تمد "1

 . راطنا دعب ثتبس موي اتززف ١ ان تنفا دق ةأنف سوم لآ نمت

 ) رآلا فزت انوغ اهم ان و را ةراكيس يدي يف تار ال 2-7

 ٠ يراكلا ثريح ؟ دخلايف رانلا» سف نرم نيشخت (يجياهتبجا 0
 راطماو ليبقنب ران ءافطا 1 يحنمساف ىسوم ةنبا ككل 3 0

 00 رالا دبع نساهدمت ككل نوط نق برا ران انل تلاق ٠

 انج اضمخي ةداع هتجوزلو هبحاصل ناك ليج ثيبل ىلفسلا قباطلا 0--

 1 ظ بطاخملل ضيمغتلاب قحلا ناكو كعم
 ظ شاور ماخا ا وزب ظرف نقنازا "دج ليج لل اعلا

 0 . هشرف ناقلاو هتماخغل نم بممتو لزنملا ْنَع جرفت ام دبو قيدص هتزانزا 7

 21 ا دحا ا ينال ينرذعا هل -لاقو راذلا بحاص هنو ف قصب هفرغ هك رادو 1

 3 ل لا هجولا يبق تيبلا بحاص ناكو هيف قصبال اذه نم عسوا ظ

 3 هانم ل ينال كبد هددع 01 شب واجلا :يدنفا زدتكتا .يولعلا قياطلا ٍ
1 . 20 

 10 ابصلا ف 0



 اف تكس 1 يا م م 1 فوت
 ةب ءاثرو هدقنب يتءزعتو يف رابزا كب نسوان لق ل 9

 تايبالا ءذه هل تررح ركاش :
 ما ل ا ل اعل لا

 ىَخ» يزلاو انضعب يزعنانالك
 يرعب 2٠ يذلا ىلع ىتشأ توملا ناب نقيت 2

 يأرع مجرور هبوذيي ال داوفإ ينفث 7

 جاف ىري الف ىكبنو عما الف يدانت 0 ٠
 هل ايغاض ةعاس البق ت تنك دن دفو

 ةوأ لعلاو يللا 50 اكذلاو قدصلاو لقعلاو ىوقلا نياف

 1 2 دقو 15:4: ةنسا# هك 58 يف أخ كب سراف ىفوت دقو :

 | اذه هال نمو هابا لرب كب ننرالانالأةنس ١١ رملا نم هلو ليخ محرما 1

 | كحافيبال (ليلخ ) نضم# - اقبلا كلل نيلحارلا ريخ سفئايف
 : اهرصحي سبل رثارم يئاثر 2 تمدقلو : هنينات نع ثرخات اهنمو '
 " درف هعراضي ال اًدرف يدنن ينم ديق ,نزابا فتسال كانوا 1

 ماو بالا هداش بح يمل 2 تمي لو « ليلخلا» كايذ نبا يناف

 70 77 // اكنبلا اذه ريغ ةاثرف لوقا ينكما امو ليلخك هعيكب دقو
 كيبل ابد يل قب مرهدلاف 5 تنكاام اذا يلا يثرا ٠

« 1 

 م حب او جنت ميدو وبوس ساونا رح اع

 ا ةيالو ةسايس ريد 9 0 ليثبم دالراربكأا وه ٠

 1  ةنايالا هله هل تمظدف ةبتر 0 دقو هتافصو هتفياتو يف ليك هدلو هنلخ ' ٠

 نيك اب ترد ماكل ". .الكتا كلن لاكلا سالب# 203207



 نارطملا اشاب بيبح موحرملا نبا نارطملا يدنفا فسوب موحرملا جوزت امدنعو 1

 يناف هديسلاب ةمحلا واعب نيروهشملا كب سايلاو كب هردن وخاو اي روس دارفا نرم
 ةيتالا تاييالا هل ترحب ةب راسن رتل |

 ناركفا موب بجاو كالا

 ينا حدملا اذهب ركفت الف
 مي ده لع ناسللا تدوعو

 يناس نم كحدم هللاو ايف
 يننريح لك لعن بياجت

 ينافىلك ب راقلا سد

 يناسأ هدوعت اه حيدم
 يناث تقلخو يرطاخ ٌريغت
 ناوألا د هكنم دقو

 ينانج نم كح دم لكن كلو
 نامزلا تاياب تاج دتو
 كم للا انعرا يف هل
 يناف ريغق راشملا يف اركّذو

 اهحاو ز دعب يلاف تفون دقو نمزاا سئبف همدقت ةعرسك براصملا هيلع تلاون دقو آ

 اهباع نزح نيربشب اهدعب وهو موب نيرشعب

 ( لاما ةوف )

 لامجا ريغ ماح يلع ام
 ةرظن 00 سفن موأقت مل

 اهرظني امدنع دبع وبف
 انكأط 1 هع ياي عاج 1

 ثيل الهس تاب دبنع ك
 القاع اهيف تاب لوهج <
 ا"دساتمضالاذنالا نم

 يح القع ناسالا مري

 ىري ذه ينفب نيدلاف اذكو

 ىري ذم يفمي مثردلا اذكو

 مضاخ ءيش لك لاجل

 لاكو ماج لك هادفو
 لالدو ”تاسعان نويع نه

 لالحلا لاملاو ءاجلا ناهيو
 تايخ اهارم دنع ىوقو
 لاخلا لبس ادغ دقليخب <
 لاحم ال انزو فخ ليقث ؟

 لاصولاب اهتدعو دف أم دنع
 لادجي اطعم نيدلا لعجي

 لاجو لاص دق بيجلا يف مشرد
 لاصنلا تاب رمهردلا بحاص

 لاججلا ريغ 3 35 اه
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 هب رضا يك يدان ينبد ناكول
 ظ 7 ينملعب دف ينبد سكعلاب نك
 نال ايندلاو ناكل ره هنااا ال ... نيف 7-

 0 هوم قبدص ىلا تلقو )
 ”دويا نبا وهو رصم كن هيرولا لاغشالا ريدم يغوأ زاباب اشاب ديرف وهو

 .0] ترحل ناريم ريم ةبتر لان دقو قالخالا مركب يرصملا رطقلا يف ريبشلا يلغوا زابا
 1 ارتنويلك ةديسلا جوز نيما روثكدلا خا ليدع وهو تايبالا هذه

 00 اشاعتناو ةحببو !رورسس لب اشاهدنا اشاب فنص يفاندزت م
 اشاكناو ةعادو بح تدز ءافترا يملاعملا يف تدز الك

 اشاه نيبحلا ىلعف الع فرا اكاوس ىوسي كاوس هرم لك

 7 ١ اشاطو اسار ماق كيف ابحرم الها خيش اب لبق نا هارتو

 0) ٠ اهلب ناكل فيكف خيش وبف ءافنرا هييراش نم ىلمتو
 07000 اهاام قئالحلا يلا يمي ويف نم رثكأب فرع عير

 0 ظ ١١م ةنس خيراتلا اذه. هل تلق مث

 0 لغشل بوبا لثم قدصل زاباب قنا
 7 لدعو قافشا دنع تافص يف دب رفو

 يغواكايلعلا ترص 2 خرا ..انئاريم ريد
 اي روس ”الضا مهيف رختفت ينلا لاجرلا نم وهو
 ىل# ةرضخحل تايبالا نلف تمظن دقو

ا 00 0. بلا بحاص مي يدنفأ
 

 : توري يف لحم فرطا وهو توريب سار يف رانفلا
 بونذلا هل جحتالبلقو بولقلا هل "جم تيب

 بورغ هيف دو سالو بايغنههدعسمشلل الف
 سدالاثو ريب سار كناو انكم ثوريس انمآر ادن

 بيلحلاو و لاح لكنم مهب .متودغ

 بيطب جيف انجيدم ناو دودح ادا كل ضفل سببا
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 ( سيمخت )
 هرغث قراب قربلا ضيمو راعا

 ةرعش وأ ىلا مم عدلا فاضا
 هرقل: لمح اه: كاز اولا لاف

 تقونا دق نيبحاحلا نوس اننظ

 ثقثا انو انيقلاف نوفج سكب
 كفو ام اةءافإلا نو. هجاحن

 رسكلا نم نوفا لعف اهطرش ىلع
 ( قرشلا يف نانالا ةلاح )

 ,نانبل ضرا يف يندجوا هلل
 ةفئاط لك نم |دهطضم» تحبصا

 يندعبت بارعالاف ناب رس تلق نا
 هقدصي ال يدوف يجنرفلا اما

 اكذو ىعن يف يبرع يماش دا
 أ رخقفم هاجلا ف ملسم ينماش وا

 ةبجمف يمكذوثرا ينماش وا

 ينحزام» ”يجنرف يناقل اذا
 ارم ةتلباق نا تنئسوربلا نا

 اهب تربجشاو اديصل تينا اذا

 ينمفري لقعلا ال ينعفني علا 0

 بدا ىلا ونحن يتلا دالبلا نبا
 نطو الب وأ نيدو سنج نود نم

 دإب . يف هللا يئارب نا يل بنذلا ام
 ةيفوكو (شوبرط ”يسبل ناك وا
 اذكو ثدغ يل يثكو يمار سارلاف

 ًاحءاطصم نيكس الب ينكأ ناك ول

 يتاروم ناميالاو ناي رض لصالاو
 يناريجك اوناك ولو سنج لك نم

 ينازمت «سرفلاو . ينضغبت دوسلاو
 يناها قيدلا يف هناما ناك و
 ينابرسم دغولا اذ هبلق يف لوشب
 يئارصن بلكلا اذ هرمم يف لوقي
 يئاثوب .لراك دق هتيلاب لوقي

 يناتنفل اذه هلق يف لوقب
 ينامور كاذ يبرب ؤوعا ىدان

 يئاسنبلو حالف يفاب .اولاق
 يناث بهذم نم ىنظفحي لدعلا ال

 كراسال .ًالافنا: .مويلا بسحتو
 ناسحال اردن فلا نوردقب
 بسايدأ ريغ ”نيدب وأ ةريغص
 ناولال نيكس نود يك أم وأ

 ينابسا نانسالاو -يضرا ضرالاو

 يلاحمني قحلاب هلابسأ رمغب
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 شاه روشوا دلا ةلئاع م

 ( سلفم نوبدم ةكمم سيئر )
 ( هبارعا )

 ظ5-1

 0 سحال وهو براوشلا عفر يوس عفر نب . ههف اب

 سعاونلا نيب هنوكسل ةمزج 2 ةبالع هنو
 ( هكح ساحب )

 هبانج تثرظن اذاو

 هبان ->بفومازتب
 هراج شفدي اذه
 ها بلاط ا
 نيحطلا قح يف كاذه

 هنيد عفدي كاك و

 سلاج ماكحالا ةكد يف
 سياسرلا لبق مهوخدل
 سرع مهشلاو ينوب

 سعاد وهو يرودلوقيو
 سالملا نع سدرأا دنع

 سناكملا قمح هريغو
 سلاحلو محلا اوافق

 (رمشلا ةلاح)
 مصخ رعشلل .دب ال
 ًانالف ثتحدم اذا

 اودع كير دانا
 ايفر تلو اذا

 ًاعبرسس تننج اولاق
 لصاب .ترختفا اذا

 بوذك كنع لاق
 عزناو [قيق كنع عد

 بيع لك ىلع ربصاو

  :امذو حدهم ناك .نا
 امصخ راص همصخن

 يمحي تاب دق كيلع
 اك ١ ككيرت :. ارا

 01 فيس :داؤأ

 الذغ 3 ثيريكت :ارلاق
 كال ىلا تلق نا

 ا مويلا كبلق نم
 ايمآ ادلب ١ .نكو
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 رودخلا َُس ديبعلا هب مقل ضو ريم دودحلا يفزور

 ديبعلا نم نوكأ نا يللبف  'صإ لكن مهدروسرمتل
 5 لموب يف نانبل لبق نم ةلاتسالا يلا ارمجوت نيدذللا نم كب دعساو

 نالا ني زج ماقماق وهوزهبدب نيب لوثملا لانو مظعالا

 تودرتي يف اسنرف تلود لارنج ىسلصنق
 وبسدو ليفتبتب ال مث وسور ويسم لوالا اهنابحرتو وينوميرب اهيف تفرع نم لوا

 ينادها هيسذلا راوس ويسملا هدعب مثةيَمليِج وسمو هيددلن هنراس ويسم كاذكو رك

 اهيلع تمظن يتلا هتنبرق ةروص عم هنروص
 كلك لامح تمسر انبولقف كلام لاك تعسر انسمث نا
 ٍكلاهن قدصكبجولامحو مهفرطو نيرظانلا بلق تلغشا

 كلامها نمضاورسكتا اذا اذكو مهنع كداعب ىوس نوشنخي ال

 اههلع تبتتكق نيقئاعتم اهيدلو ةروص ينتطعاو
 قفار دف كالم عم ريشب كالم نع ميدق نم انعم

 قئاعت دق كألم عم كالم انعمس ام راوس ينب لبقو
 تاماسو دع هعمو هتثروص ىلع ثررح دفو

 يناهرب ناهرب هردص الع امو دضع ىرولل راوس ريزولا اذه

 ناجين قوف راوسولعي ناكل ابدا هردص يف ىوحام او روص ول
 كوف ويسم رضح م ناين ويسم هعمو هسرسم يد تنوكلاراؤنس و يسوم فلخو

 نايب ويسم عم ةرازولل مويلا لقنا يذلا اينابماكو يسم عم كراب ير

 ةنسو نيلرب ةرافس يف فظون ١887 ةنسو +١87 ةنس دلو ( كرب يد كوف )

 ةجردلا نم اهرارسا متاك مث ىصقالا قرشلا يف ةيسايسلا ةرادالا ررحم ناكدمذ؛

 قبار يكز وهو ١6١ه ةنس توريب ةيلاراج وتالصنق ليكو م ٠ ةنس ىلوال

 قدصيال كلئيه صحب هنيعبو كمالكم م يفأتم ةحبللا لدتعم يسنرفاب سبل هنأك
 هتمادمو نيمبلا نم هنا راصتخالابو هركف يف هصخنب لب هلوهس مالكلا لك
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 00 زوع دسإ نم كف راص اذكهو هزوعل هيلع هلضفب هل هجايثجاب

 ةلاحم ال ةنم ربك ا وبف برشلاو
 " جارار ىتفأ ديدعا بحاص نال ناسلالا دب نم رقفلاو ىنفلا نأ ُتللذ نم جئنيف

 3 اقل ل صخي اذا بعلو 0 0 م ا م ,ركت

 آ 0, كلر كحارا 8 ال مروا ال
 يتلا امهدحا لامتسا يف ةماتلا ةيرملا ناسنالاو قرط رياسخلو قرط ملهم“ كدب

 - .نودجيالو نوبعتي نم نيريغك نأ ضرئعي ابر كلذك حانرملاو هدب نم اي اًيفش نوكي

 3 | 1 ولرط قت ينلارم ع ياو ردان دك ةقوقح ثالذ تي 0

 تيشم اذاف ليئارسا اي كدب ىف كمداع مسالا طا قلاطا نم كنت

 ١ صاصق وه ريصتنأاب موللانال كسفن مولت الو كيلع مالم دايس موحلجنا قبارط ىلع

 دولا هما

 يدنب : 'درمو اهاجو "الام هنامز لها مركاوهو ةعلطلا ليمج فيطل يكز باش
 ال وادبا شغب ال عبطلا داح ةحيظع ةريغ وذ ابغا قلط هباعضا ةمدخل هحلاصو هسفن

 .اهرك اقايضم ةلزنمب ناكو نادبل ةرادا سلحم يف ناورسك نع وضع ناكو !دقح منكي
 ةفيطل قالخالا ةهرك لاكلاو لاملا نم نوكي ام ةباغ ىلع يو همع ةنبا يف هئليقتعو
 تالاخلا نم نافص اهيثنجو ىلع عيد لامح تاذ ايخلا ةقاط هجولا ةشوشب ةرشاعملا

 وهو هزور ىعدن يثو دخلا دروب طيح روص اهناك ةهج لكيلع ةعبسلا زواحتل يو

 درولا هانعم يخنرفا ظفل

 نيتيبلا نيذه هزور ةديسلا روض لق تررح دقو

 دبعي تاماشلا نم روص هلا درو دحلا يف دعسا ةزورا
 دعسا كش ال هت كاد اديس ىجضا هماش دق نم

 ( هريغ )
 وس يو ايو سرح اسس سس سس لس ل 5 : 5
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 نم ردكتي فرا .مزاي الو زامللاب فيقسسا مزاي ال ًذاف هتحار بسح روددو يشمي هارتف ٠
 ءايشا ةلمح يرث تم اذاو: تاقرطلا سدنبم لوا هنا فرع ةنال رافع هل لوقل ٠

 تفشكتسو مهلا ريط. .ه ة:ةلا انلع يزلاف بطلا (صوصخ ثاناؤيملا اهابا انتا ٠
 'ةعدفضلا هلفمو ريزنملا وه نبلا ضاوخ فشكتسا هيسذلاو دشإلا ره انبكلا 1

 انه انئذئاسا تاناويللا ىرت ءىش لك نع انشنف اذا اذدكهو ةيئابربكلا تفشيكتسا .
 ؛ىدعبا ةحالفلاو ةعارزلا لطبا ناسنالا امدنع نال انتاءارتخا نم هلاف بذكلا ادلع ٠

 ٠ +  685ظ يي 0

 ايم ناك | اهكواسإ ميرتسي يتلا قيرطلا فرعي ناووملاف اهيلع تاناولعا رورم
 ا لا

 ءيش لك لصا وه ءاذغلا نال ةنم ,ءاذغ .ذخال حالفلا نئشو :تذكب
 ( ناسنالا لمع نم رقفلاو ىغلا) ١

 داعباو عفانلا بلجو رشلا نمريخاو رسملا نم مفانلا ناسنالا اهب زيمي ةوق لقعلا .
 . لققعلا اذه يرابلا اناطعا امدنعو ةيموملا ةئيحلا نع ُث هسفن ناسنالا نع ”الوا رضملا
 رشللو ريخل هلكللارعتسا ةجيتن اماو هللا نم ةبهوم وه لقعلاف ةلايعتسال :ةنرحللا انل- ىطعا

 الفم كنموبف رضللو عفنلل
 ىرتئاللو هتشيع يف شوحولاكناكةرسضاحلا ةئيملا هذه يلَع ناسنالا مقجا ايبف

 لزم ناك لحم يا نم ءاذغ ذخاي .ناسنالا ناك . ةلاخلا :ذه لع :نوشبعب ابوعش

 دربلا نم هيقث يتلا ةصوصخ تالحم يف ماو ناك عبن يا نم هءام بريشيو ضرالا
 لع . يف لك أب ناكف هنرششو هاذغ لحم برقب فقوتب ال هدكس لحم نا عبطلابف رحلاو
 ام اذاف ةكرطللا ةيزل' قنناك كالذ لجالف ثلاث لح يف مانو زخا لحم نم.بربشيو
 بهذو همون لحم ند ضي ناشطعو فان ناكاذا مزتلي ناكف عوج تومي كري

 ةفدصلابو ةلاخلا هذه يف اًنابعت هلا- دجو امدنعو اذغلا يف اذكهو ءاملا لحأملا اليل
 هذخأي نا زكتفا هلمح هنكمي اًريغص رحملا ناكو ءاملا نم ليلق هيف اًقوحم ارح دجو

 :” مف اليل هيلع رخدلا :نشتءنفونو 'هنم,برشي اليل شطع 'اذا تحي  هلزاع ىلا هعم

 اشي مل راج لجرلا اذهل ناكو !ًدج حارتسا ثيم ءاذغلا عج يف لمع اذكعو كلذ
 ىجرتي يلايالا ىدحا يف .برشلا جاتحا اذاو تدي و بعتي ناكف هزاج هلمع ام لعفب

 هيلع طاست يذلا هراج 1 ىلوا ةلاخسا هذه ُِف رادف ءامل 0: ةليلق هيطعيل هراج

 ك
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 ١ قمل 0 الا اوطعاو ىرتصلا ةحارملا. يف يسرو يدعب ارلنلا دقو
 ابل نم وه) ناربد روتكدلا تواعم رودملا ا مهاربأ يذيت

 العا ةسإ ا ماش بالا اذه تفرع ('سيذ بفسوت يروا )

 3 اكل / ةنس يفاث نوناك ١٠١ يفو دالوالا يعار وهو ةيعوسبلاو ةسردم يف

 | تايبالا هله هل نرمدقو

 يععاسملا 2 ةنوجتا  اودا عوس لاجر
 يعافالا لس رييغت هونأ ىعسم .ريخو

 ,عابطلا يماق ناكو 2 ًًبذ موبلا اودشراو
 يعار مويلا حببصأو «بئذ ابح » مظعوأ

 00 بيد فسوب يروخخا مممأب ببذ .ادح يعدو

 5 رمالا ةيبكل | جؤوملاو بادالا لاثم وه ( مههعج سويطانغا ي ري
 ماع هل هريعستو ريقفلا بجي بحي ةريغو ةدرم وذ فيطل عيدو وهو ائماك نوكبل قلح

 ْ نييغوسبلا ءآبالل فسوب سبدقلا ةيلك يف سردم وهو
 ( تافرطلا سدنبم )

 بلا ١> اا «ةعبص ىف رففل ات بائراعلا يمدنبم ديحأ ناكو

 ظ الظن هل ةتلتف ىنعملا اذه يل رطخت يغاما ثالذ ناكو

 ثري وهو .اهقرط ”سدنبي يلا ىلع هراملا دعص اذا
 0 وخلا اهندم تلاز امو 2 الصا ثاقرطلا سددبم اذبف

 هِي ناسن الا نال ةيلبجلا تاقرطلا لك تسدد» يقلا شه تاناويملا نا ةقيقطابف 0
 ارط تناكو اروط لبج كب .يثيبعم يف. تنيك امدنعو لوقي 5 هيموداقلا لع

 مهيلع ليكو عمةلعف كلذل تلسراف اهتفحب ملصا را تركتفا كاملا ةريسع
 ثربخا اًريخاف الك دب يذلا لغشلا ىرال يناذلا مويلا: يف تبهذف

 .لغتشي و عجرب قنرطلا .ىهتنا دنعو هءارو رثخيو هعبشو ارا قوسي نا لبكوا
 رجال قيرطلا سدهن اننال لوقف اذهو قيرط 0 تناكو كاذ لعف رفملا ص



 ظ نال يارب * ول 5 ا 00

 رهتشم هحولا شوشل هنا

 هر ال كسب 1

 هبرجا دق يفاب كر الو

 ينجعزب داك يتوكس ىح ”تكس
 هردك ١ نا له ةريح يف ثحبصا

 ارذتعم مويلا هيدل يرعش تمدق

 سبل نراساب ٌةتحدم
 ةفرع تاب نيح دعب نم ناك نا
 هحدما تسل يفاف اذه لك عم

 هنمه طرف الو بطلا بتكف
 | دهتح ربلا باجو راحبلا يضاخب

 هتريغ لوقلا حيصفب  تنا 71

 اًريثمم قرشلا يف ابتكم ادغ دقل

 دكرايب شرع نم نوال ثاب ذه

 من فيس يطلا انبتكم ناك نا

 -, نييعوسبلا ؛ابالل فسوب سيدقلا ةيلكيف نايبلا اممنايلس وبا فسوي يل بتكو
 ةدايصنلا هذه ةيالطيتسي راجل راع

 اب رحشم اًرعاش كرد ف

2 

 نانا لابقتسا يف قلغا فطلاو
 نابضغ هجو يف اًكاش ىري الو
 فكاسحا دادعت يف مضاوتلا دض
 يناتكو ينعص يف ربصلا ينئاخو
 ينامزا لوط يسفن ردكأ لح ما
 00 ويح اذا دعب لو
 ينفخ لاف يرذاع نكي ل نا
 نافرعب هاوقث حرا ال يك
 يناج هريدكت يف رعشلا مجرت نم
 يناطوا جيران رحداز ينك

 .رارسخو باعثا دعب نم بطل
 ناطلسو ىككيف نيب ام ضو
 ناهربب هادم تشب ىتح

 يفاؤعو يمارأ ةزآ لك : كلورت

 ترايدا بابرا ىرولا يف هلي
 ناناك بالل اذ لك يف لضفلاف

 ابابلا ايلا يفاوقلا ملغن
 اهباب يف ةفرط كقحو يصف ادسيئر يدم يف ةديصقلا اما .

 ( بطلا ةسردم نم يئافعتما )
 ةيئاثلا ةنسلا تهجر متةدم لغشلا تكرت ١400 ةنس ينئباصا ةي ردص ةلزن بيس

 روثكدلا مدق دقو يئافغتسا تمدتف مسجلا يف فعضو رلج ةلقب ثرعشا اًريخاو هيلا
 يظع حارج هنال مالبلا هذه هتفرافأ فسأتت ١٠١8 ةنسلا هذه يف اضيا هافعفسا شاه

 ذوب :زهشلا سيئر روف سكلفوه (؟.)
518 



 9 ي قالك +

 بالا لوالا لعملاو ةجنلوك بالا كلذكو لضافلا اولوب بالا هلحبو فوتو
 « نيملمملا رطشا ةنطابلا ضارمالا ىا ةينطابلا ايجولاتبلا لعم (ناربد )

 نايحا ىعم حزمي ناكو اكو

 1 ا يعم ةردان )

 0 اكو ادبعب نم ضئرم ةدايعل ناربد عم هجونال ىنشتسملا ىلا موي تهجون
 اقباصم ةشرم نياعي كثاكو ةذمالتلا عم كينيلكألا يف ةعاسلا كلن اًدوجوم

 عدلا تقولا ُّس انقفتا ام دعو لاب ىذريغ ضرم اهنيع يفو ةيردصلا ةلزنلاب
 ظ 7 يضتقب ناك اذا رظنا لاعت يل لاقو يفادانف تجرخ. ضررملا ةدايعل هيف بهذن

 | اصمت امرا هس رظنن اًدغ مويأ ةيح تيقن اذا هتيجاف كئىضو ةأرمالا هذه نيع
 01 :ذمالتلا نكيضو

 | نأ كوجراف. ةسينكلا نباو يييلوثاك يننا روتكد اب هل لاقف ضنرم موب هاناو
 1 كرا يحاصاب هل لاقث ةيرهز دئاوزب ًاباصم هارو هصخشت يعم يفلا ريساوبلا يل ملاعت

 2 كلذك ها تثسدلف يكياوناك تنك
 07 ( نيناك بالا )

 7 نآلا هيلع يف ام لَع بطلا ةسردم لمج ىذلا وه. ( يلاحلا ةسردملا سير )
 0 . لاوثل ةناتسالا ىلا بهذت ةذمالتلا تناك اهترادا هيلو لبف نال ةيقبقخ ةمردم

 5 " ةذئاسا .ىرم ةثالث ةنس لك هجوقي ثرا ةينس ةدارا ىلَع اواصحت اًريخاف ةدابشلا
 7١ صمت اسنرن ةنروبج مهلسرت نيدلا ةثالثلا نيملعملا عم ةناتسالا يف بطلا ةسردم 1

 ا ةيسنرفالاو ةيناثعلا نينداهشلا مثءاطعاو ةذمالفلا
 لك نيبلاعملا عم ءامدقلا ةذمالتلا اهيف عمدجت ةيبط ةيعبج نئاكبالا فلا دقو

 1 | ةديصتلا ذه 1 تءظن ل يا اا يل رع ل

 ةيمومالا ةلفملا يف ١885 ةنس رايا ١م يف ناك يذلا عاتجا لواب

 يئاقاث بلقلا بارطضاو ةريح يف ناناك بالا دهزو يحدم نيب ام
 براثجو روز نم يلق نأك لج كبس ثاب هاهن تحدم اذا
 ناركشو حدم نم هجولا سبعيو هلئاشن تدع اذا اهسو رجي

 ا ا و نع ع تفل



 1 يي مك يب ظ

 هلمجم ةصخرلا هل منزلي ةيدنجأ ةلود نم ناشن دحا لانب دنع ماظنلا نأ ثدحو 7

 وهو يالا مالا يل ريق كلذب ةالاحضرع اشاب موعن انفرصنم تمدق دق هناود نم

 يرومما يدنفا ركاش روتكدلا ىلا نانبأ لبج ةيفرصتم
 لف ةيبرع تاريرخت

 ددق

5257 

 هي دنفا واتعفر

 قيلعت ناشب ىمظعلا ةرادصلا ماقم بئاجل اهنالا يدقن راض ؟اعدتسا لع ةانب
 لا ماي قرشنلا لصحت امرف ةلوذ فرط نف 5ك ىطحملا يداك اد هيسفوأ كان
 ميسولا سالاب نلعب ١١ ةرم ١١" ةنسويام 55و "١" ةنس ةحملا يذ ١ا/ يف خرام

 هقيلمتب ةصخرلاب ةيناكوللا ةياسلا ةدارالا رودص فرش راص ناذئتسالا ىدل ُهناب

 ةقشلا مده ميقرت ىفتقا اهب كيربتلل (جايئراو ةحنلا مذهب انتيظوظخم رابظا عم بل
5 55 

 موعل مثلا 1١" ةنس ناريزح ١5و ١١" ةنس مرحب ٠١ يف
 كيلب نوه كبرتسن اد هيسفوأ ناشين اسلرف ةخيشم نم تلن ثاولس سه دعو

 يالا طظعا وهو بهذ نم نيل ب رار وهز فراعملا سلحم ناش يا

 العلل
 رارما ةلمح نيلعملا نم يئريغل اوبلط ءاط مهنا 6 نت مزود نويجلا يل اوبلط دقو

 روتك ذلا هلل دقو انرفل ينص بتيط ةنال نريد روعكذلا الا هللا دهسا امر
 ١5١5 ةنس ىنعتسا يذلا ضيا هيفور

 لحم رضح يذلا شاه روتكدلاك ةسردملا خيران يف نب روكذم نيملمملا يقابو
 ةيلسرم بالا نييعوسايلا نمو هيدرنوبال كالذكو قون يذلا هنوب كالذكو ساس

 لمجو ةسردملا تايادب عيج لمحه يذلاوهو ةعيبطلا عمو هيلساش 8 يذلا

 لرسم وه ميلسنش نيئرم راصو ةبتكلا يف يف يددباو اهبجومبىلمي مويلاو اهسوردو اهبينرت
 يعيبطلا عب را م برا يذلا نسف بالا كلذكو ماظعلا نييعومابلا يلاجر



 0 للا 00 00

 ناك ىذلا هراك ب بالا هنع ثربخا ناشينلا اذه ناسا امدنعو

 1 ايروس يف ةيعوسايلا ةنيهزلل ماع سل رو 11 بطلا ةسردم

 ينالا رب رمثلا يل رحم لبانعن يف ذثموي ناكو
 "11141112 م7111 1596
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 1من ءاتعتت 1
 ]ل6 70115 16106616 06 18 201156116 0116 ؟0118 زتث' قع
 27 21102666, أ )*' هك ةزع زمعف ماآانق هما019169 1611 لس

 1 ان مانا ع1 0132161
 7 . .0*عدأ انصع تعا طعاألمات 0116 10115 35:62 طاع 6166
 موزع 765 جرم غعد 0ع عع عع 0غزؤ 1هدعاتعدو هأ مودع 6
 0 مرنخطمعالا نانع 10115 همم "عج ذ معطمرماتا" 165 106-
 15 نانع 10115 3. ء01226065 1'ة من1 115118:11011 0ع 620*1-
 ةرتع 0ع 0115 ءماتم]ماعاخ هان 2010116 0ع 565 م101عو-

 0 ش 17 جن عرع 02011 عءاطعقات 00ع1عانت' 1
 06 رتعو ةعرات ل متعلق 0657065 1. 6آشآ8171

 0 هتمجرت هذهو

 4 ١56 ةبس ناسن ١؟ يف لبانعت

 مطلا ةسردملا يف ذاتسايت رولا ركاش روثكدلا ىلا ناونعلا
 ةيسارفالا ا دكا

 1 ركاش روتكدلا يزيزع'

 دجلا يا هيفوالا ىلا يفاهتلا مدقاو هنع ررلا رباب يريشتل كركشا
 هغللو اهيف تمدخ ىنلا ةلبوطلا نينسال !رظن زايمءالا اذه تلن قاقمتسا لكمو

 هرم كدغت نا رخقفت يتلا ةسردملا ةرادا كل اهتلس يتلا فياظولا ماه اهتربظا يتلا

 0 امذناسإ ةلمح
 هاك ةقبافلا يتاساسحا تادكأت رو:كدلا خي زي زغاي لبقا ئ

7 : 
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 01 ظ
 8[هردحفأ ةادنع 14 00عاعانتت 0181م7" 101011, 60155 املا

 خ18 ؟ةعاناا6 ؟[موطعوتدع 0ع 8ءوعمانتا, ههأ 20121116 01*
 /ءاعر» 0'ةعولعمتلع 1ةهلأؤ مةا5 188 210: 5
 80 ةقبنا 101 آم السلم 06 سمار نأخ 01 املا

 اق نةللقأ ا (ةطاطقأ 005 8ةمادت لسا 0أب 003 16
 500 8, 20117 خلا

 اهتمجرتا هذهو

 ةيسرفالا ةخيشملا

 نايدالاو عيابصلاو فراعملا ةرازو

 نابدالاو ميانصلاو فراعملا ريزو ىار دف
 ١8١8 ةنس راذا ١ يماسالا ماظنلا نم "؟ ةدام

 لواو ١846 ةنس لوليا ةعستو 1844 ةنس ؟ ث ١4 يف ةيناكوللا صاوالاو

 ام45 هس ؟ ت

 ةعراو 1815 ةنس ؟ ك ؟7و ناس ةعبسو 180٠ ةنس ؟ ك ه ثارارقو

 ١886 ةنس ؟ ك.نيرشعو

 ىلا
 ثوريب يف ةيسنرفالا ةيببطلاةسردملا يف ذاتسا يروخلا ركاش روجكدلا ويسم
 ةضوالا سير يداكاد هيسفوأ

 اضمالا ا 858 ةنس طابش يف زيراب يف ىطعا
 نايدالاو عيانصلاو فراعملا ريزو

 ظ هراكناوب

 ع يجسفنب طيرش هلو هلخخل لكشب هضف نم ناشبنلا اذهو
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 8 11 001م1 18 ل151 ص عالم لما 70105 1662 6
 00 لك 015 016 06 176065011 1' 85511191166 06 8

 1 آب. 5511 1616 1117

 ! ف 0 ةئس نامت م4 يف تو ريب يروم يف اسلرف لارنح ونالصنق /) هيئه رت ١

 3  لايج وتالصنق لكم هيل ويسم بلط بس هنا :كفابا نا فريشلا يل ويسم
 ظ 1 || نمد بلللا اذهل ةنايسالا يف ةزيشل ريغس نوبماك وبسم دكضعو ثوريب يف اسلرف

 رم هشدا امله 01 يداكأد هيسفوأ عيانصلاو فراعملا ريزو كام دق ضيا

 08 ا يف ةيبطلا ةسردملا يف ذاتساي روحا ركأش 050 0
 ” 5قيس ةاطمملا ناشبنلا اذه ةءارب هنطابو ةنيدملا هذه يف ةنواسنرفلا ةيبطلا ةسردملا يف
 1 يضأملا طابش م

 052 ةيشلا ةموكح هنامع يتلا نسحلا رارقلا اذه كفيلبتب دج حرشنم اناو
 م رابتعا بك أت نا كوجرا. هعوضوم تنك يذلا زايتمالا اذهب يفاهتلا صلخا دقت
 ش دج قيبافلا

 ري سس

 هاي سا 7 5-000

 5 هلراس

 شا ةءاربلا هلهو

6 1:10171 2128 
 8111 ةا6*ع لع ][اصماأ عالما مانطاتولانع 04د 286واتت

 ا 61 065 ه5.
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 ١856 ةنس ناسي 5 يف بسلا توريب اهتمجرت هذه
 ينروملا رك اش روعكدلا يزيزع
 ثببلط ةيلارتجلا وئالصنقلا ثلا وهو !ًدج كرسي ربخ كرابخاب اًعرسم يلارث

 ةثدهخ فلا ينم لبقا ايسر ةءاربلا كاصتسو تيم دقو يمداكأو هسفوا كتيمأ
 | صل يفنا دقتعاو

7 ١ 
1 
1 
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 4 هال.

 ظ 5 1 عيرشتلا ىلوالا ةنسلا يف لع دقو ةدالولا لهم هينور وه ةلوارضح يذلاف
 88 ] ت١٠ يف سوردلا ىدتبا اكو ىرغملا ةحارجلا ملمتب ىدكأ نعاس اناث

 ْ | حرشللا لغم ركل رسض> كلذ دعبو سيراب نم زصح قارثلل  ىعأي 206 ةنس
 77 أمو ىربكلا ةحارجلاب سنس ىدتبا امدنعو رافالفو ةنطابلا ضارمالا عم تاربدو
 ) فب اًدوجوم تنك ثيحو كلذل (لعم بلط ىرخصلا ةحارجلا عب هنكما داع
 ' بالا ةسردملا سبر يناعد ١١875 ةنس نم سنس عع تاذ يي وامارفلا ىئشنسملا

 1 | 0 اسنرق ونالصنف ةقداصمو ةسردملا رار ىلع ؟انب هيلسرم بالا هياسنشلاو رفافول
 نيب .دجوب ال ثيخحو“ ىرئملا ةحارجلا لم نوكأ نأ ويلوورأب ويسوم ءكشموب ناك

 ل لرأ تلبع اهب روبشم تنكو ةيليملا ضارمالا سردب نم نيلعلا
 , اود يلع تملا ١ مؤ6 ةنس يلو ١185 ةنس يمرد ىدتباو اشيا ينيعلا كنيلكألل

 .ةالوا يل رضح ٠ ةيعمرلا تالماعملا يه اهو نيملعملا يفاب لثم يمداكمألا ناشلب اننرل

 ١ ظ لارنجلا لصنقلا نم ةركذتلا هذه

 0 281558017111 5دتطعلا 6 ختنتن]1 5

 31011 ءاطعتت لمءاعالا" (طقلع عل 1من"

 لع رم 'ةرتحم"عودع 0ع 170115 00هططعت" 1116 01116
 ناتأ 70115 19. ماهتكأل“, ةانتع م10 0511102 011 05118.
 ع6ررف "نا, 7015 6165 ممحتتم6 ها عاعل* 0: عه عطر 1

 مت 70115 56185115 221٠

 النام ؟ةانعأ اهلل ممف أ ه"07:62 701 5770116 امانأ 016

 آب, 5ولملأ 66



 2؟ #* ْ ا

 نع ديحي الو لملا نع ”لكب ال نم مهيف ريكلاف هاوس اوبصنو هزيكرم نع هولزنال
 اذا فرعن ال ىتح ريفص .الو ةهض الب يثمت ةيديدملا ككسلا هذهو هتابجاو قيرط

 ةعاسلا يم ةكسلا هذه كرحتو اهب قلعتي نم لك اهعم رجتو ةفقاو وا ةرئاس تناك
 لك اهتوصل كرختإ ام لمعل ةعاسلا تقد ىنمث اهل نوعضاخ غيملاو اهكرحتو اهفقون اهناف
 هلك مسجلا ةمدخل هسفن يسنب مهنم لك اهلامح عيمح فقو فوفولل تفقد ىتمو لماع

 هيحلتم ةمدخل ملاعلا يف ءيش لك _ءرع درحتيف ةيمومملا ةلصملا الا فرعن الو

 ةيصو غبت يذلا ديحولا وه يعوسلاو اقيدص الو اخا الو مآ الو "انآ فرعي ال

 هتملصم حاجنل هناذو مركف سركي يذلا وهو اهانوم نفدت ىوملا عد هلوقب حيسملا
 هديس عبتو ًابيلص لمجيو يمومحلا هلمتو

 لعب نمو مونلا ةدم الا لمع الب طق هارت الو بعتلا نم لكي ال لماع يعوسبلا
 دجت الو مشلا نم باشلا مهنيب قرفب ال لمعلا ةعاس يفو همون ةعاس لغتشي اذام

 يملا اهبوث نع تانابهرلا لك اندرجولف ةنمكمم ةعرمس لكب لب هلوم يلق يمي ايعوساب
 نم ورغ الو يفرش يربك ناك ىنم اصوصخو اهنع هبشم نم يعوسبلا فرعل ثشمو
 سلاحم ءاضعاو اضف يذم تانا.هرلا يفابو يركسع يشم ىعوسبلا يشم نال كللؤ

 عدب الو مالكأاب وا لمعلاب وا :ءارقلاب اما ما وا ماج ناك نا مهنم دحاولا لفتشي

 هسيئرأ عضخي ةنم ىعتنا ىتمو هلمج يف سيئر مهنم لكه سفنب اهيف ركتفي ةقيفو هئاذإ
 ىتدو مهنوناق ةفلاخم الا ءيش مهبهري ال لملاو دجلاو دكلا لاجر مث راصتخالابو
 سردقلا ىلعالا مهسئر لوق كذب نيعبتم هنع ثرخوب دحا الف مهلمج يف اوأدتبا

 ةنأك هلمعا هب تأدتبا ىتمو هللا ىلع لكلا المع لمعن ام لبق الويأ يد سويطانغا
 هامرم دعبا ام داهتحالا اذه ىلا رظناف دجوي م

 بناننالل مثلي امو عئانصلاو مولعلا عيمج مدع دجوي نا ركذا نا جاتحا تسل

 سادجالاو للملا لك نم يعوسي فلا ١ زواجتب ال ايادلا يف مددع نا مهيف برغالاو
 بتل مهعمجي ةفل الو نطو الو ساج مهندب قرفن ال دحاو لجرك مهلك مهنكلو
 نورشعو تسو نيع فلا نورشعو تس هل ملاعلا يف صخث روصن يعوسي دحاو
 هيهاضب نم .لراسأ فلا رشع ةثالثو لجراو يدبا ددملا اذه لثمو نذا فلا
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 ' لعل تبا  انضرا 1 هلوزن دنع سمشلاف :ىلا كالم
 1 ادعسدعب نم اوركذتالو  اهبلاو نساحلا اهنع اوذخ تلاقو

 البا ةعيدهأف .يتروص ينم بلط دقو تاغصلا هذه هيف تفرعو هنربتخا

 0 ٠ ةينالا تايبالا اهيلع هل

 ركأش كليجنم يبسرو ينم اناا كلف يتب تلبق اذاف
 : يّناب ام سنطارقلاب سانلا هيبشت يف تلق دقو

 نين نطب يوتحي ام ردقب اهتميقو سيطارق يدنع سانلا
 : اهيف مظنأ ةقرو نيبو ةميظع اهتميف ةفرو نيب ام قرف دجوب ةقيقحلابف

 1 ديلب رعش نم
 يراه نرفلا نيبطلا ةسردلا
 00 ١88 نش لوا نيرششل ١٠١ يف سرد لوا ناك

 ”اكآبألا سيئر نامرون بالا وه ةسردملا هذه شيسأتب ىتس يذلا فرا

 ريب يح انرف لارتج لصنق وينومي رثويسوملا كلذ لَ هدعاسو نييعوسبلا
 سيت ىلع ةنواسنزنلا ':ةموكملا تدقعا اًريخا 'ةيلعلا ' ةزودلا ةقداصم

 ةموكحلاو نيلعملا نوبختنب نيذلا نييعوسيلا ءابالا ىلا اهترادا تلبسو ةسردملا
 0 مههلع قداصت ةيواسنرفلا

 ( نويعوسبلا )
 ااا ايلا يف ل لمعان اغا مهيناوق الو نييعوسلا ءآبالا خيران انه ركذا ال

 0 نأ لوفاف ةنس نيرشع يلا ةدم مهيف' هعفرع امو مهنم تدهاش ام ركذا يفناريف
 هي يدثعي كرا دحال حممج الو هادعتي ال هنوناق لجر وه يعوسبلا

 م هقوسأ ابمواقي هيدر لكو ريسملا نم ال دب ال ةيديدجلا كسلا نيظن' لمعلا

 اجاوب ربككالا مهبسيئر البلف رصق ولو اهريس يف اهقيعي اًنبش عدت الو هب يابت



 ل ل ا 0 ١ ا ا ا 0
 نم ا را 104

 د ه0 » 0

 كلاِلا ,لىيال امودو ادبا .اننيب ايف ناب .هلالا وجرا

 نيعيبلا نيذه هيلا تاسرا ةنسلا كلت يفو
 ي رولا اذك يروجلا 1 |دبا را كيس ريغو

 هي روحا رك اه اماود . 0 اديحا ىرتاالا نر

 ١ تاقف ني رشعلا لبجلاب هتأنهو
 بابثلا لون ؛اذك > "ليج شا كلانا
 اطقم  .ةىكسلا .ليمسم كاعذلا |ذع

 ىدقنلا رمهردلا

 لبقتسملا فالخب رضاحلا يف :يش لك وه يدقتا مردلا نا تدجو ركفتلا دعب

 ضئاف ناك دقف يضاملا يف ىرج اك هنت صقنن نا دب ال يدقنلا مهردلا نا الفم
 اسي رو اًينوناق ةعست ةئاملب نالا حبصاو اوبس اشرغ نيرشعو ةعبرا وا نيعبرا ةثامل
 ةرشعب ناك ممنلا دمش اهرعس عفئرا دق هلباق' تناك ينلا ةداملاو ردقلا اذه نع صقل
 هيسدقنلا مردلا نا اذه نم لدتسيف اشرف نيرشع يواسي نالا حبصاو شورف
 لثم (يدقت الام رخذي يذلا لثمو عئاتصلاو تالصاملا ةميث ثدازو هتمسيف تصقن
 قرغ ول نكلو ميرا ربا رفس نا معن ربلا يف رفاسااك كالمالا بجاصو رخبلا يف رفاس
 رسبكو طقس ول هنا ائُمآ نوكي هنكلو قاشملا مش هنا ولف ارب رفاسملا اما هلام عم بهذل

 .نر» جرخي امج اضيا ءيثان هصخرو ةاجنلاب لما هل ىقبل هعارذ ضر وا هلجر
 يذلا ميدقلا مم ع اين يذإا كنرف رايلم ردقي يذلا ضرالا نم اًيونس بهذلا

 ظ لكأب ال
 ( يئامودلا ادهس )

 دوجو قفثي ل مامزلاو مركلا بحاص يناموو بيرج هجاوملا ينبدص ةجوز يف
 ادعس ةديبسلا عماالا ةيضرلا قالخالاو سفنلا م ركو دادولاو 5 ذلاوفطللاو ةشاشبلا

 |هةروص ينتطعا ثوريب نم تباث بوبا ذي ركو ينامودلا بيبح هجاوللا ةليقع يئامودلا
 ثايبالا مله اهيلع ثيليكف
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 3 3 ببسل وأ بيرق مهنم لكلو مهضعب ىلا نوبسننب 0 ةدحاو
 0 0 ةيوم ثحابت انك امدنع بجنالار ةيصخلا كلان كنغ مدام

 3 يذلا لطبلاوه اذه يشن يق كلفن 7 لبو 4 7 ِس لواف
 فك هشون رط ملفي ال نا مثدخا لوخد دنع رساجت امو سؤ ربلك الا

 00 هل تمظن مث ماصخا اذكبب يركفب سوريلكالا

0 
 ا 3 نك هاذ الو هف توم ال" نطو ٌذختاف كح رييغأ 3 ترش لأ

 0 ارب تزانالل نكمي ناك نا: ”تقلخ امريغ امون سانلا قلخا وا
 1 0 نيكو سروبت كددع شعلاف جر زلزل نتاخ اجاب كلا كهوف

 3 *”سيقاون ثقد نا ساراا ء يلعأطو [ربخ عطو ًاموص مصو عفداو مدا
 701"سومان ضزالا يف اهريغانل امو © اهنكاس تنا ضرا سيءاون ىذه
 5 *بككو 0 يلا ”ثاملا َءاج اذاو 28 يف أه رماوا ىصعت

 *يبلبا كبرغي ال زبتلا يف تناف ايا ةاللهج يبحاص اي ىفعن ال

 0 هديغ نكسم الف هيعيبطلا ملالل نيفروملاك ةيبدالا عاجوالا نيدلاف
 )0001171( ققم» يف ةنراوملا ةلريرظب ليكو سوالربك انخ يروحلا )

 لاول ا اشعال رق لاو برغلا بحم سفنلا ميرك رصعلا نهآك وه

 هين الا ١ تايالا 00 او * ةنس ينف رعشب هدباعا ةنس سار 3 فو 00

 0 : اريرخت هنم را مل نامزلا نم ةنس يل ناكو

 ةياعستلا عم افلا انلخف ماع تعطاق

 ةياغ لك ركاشل هذهف دغرب مدف
 ةباص فلا ناسرتل فلا يريغل دو

 ةنراطملا ىلا تاياضلا ٌهنم بلطت تناك ةنس لكن ال

 1 نيتببلا نيذه هل تلسراف ثكاانلا يديحلا ماسولا لان دقو

 ” 01 كلاث ةفيلملا فرش نم كاتو 2 *ثلاقلا هلالا نم كيك دق
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 ( لاو عم ةردان ) ظ 1
 هيتطاعو هنرزف هيايع يف دمر ةجملاعمو هدبا ةدايعل توريب يف ةالولا دحا ينيلط

 يفاذب تلف يننال اهوبق تضفرف يترجا يل عفدي نا هئالكو دحا ىماف نش ينعي

 دالبلا ؟ اح تمدخ دف نوكأ ىنناو اصوصخ ينينثي ال هؤاطعف هدم تذخا اهم يتلا
 ثدجوف يل اولا ةلباقا. ةموكمحلا راد ىلا ةرم تهجون دقو هرابتعا بسستكا نا يننكميو
 تروس ال نيفتكم هماما نوسلاج عيملاو اهئاينغاو دلبلا تاوذ نم ةدغ هدنع

 ثجرخو ينجاح نع هنريخاف هبناج ىلا يناعدو يل فقو مهياع تلخد الف ةفش تنبب
 ىلع يفرعن ةيفيك نع ينلأسو ءاينغالا راك دحا جرخ بابلا برق فقاوانا نيبو
 ينغلل الا نوكي ال رابتعالا نا يديساي نظن ال هتبجاف يل هرابتغا ببسو ييلاول
 دحاولاف متعانص نم رشكأ انتعانصل نوريتعم ءابطالا رشاعم اننا فرعت اها طنقف

 هريل نيسمخلا نع لقي ال ام اهيف لذب ةوعدل فلكتي ميظع وا ,لاو ىلع فرعتيل متم
 مفه رسع هبيصي ماعطلا ةلوانم دعب اميراو عسا فرعي وا مروزيل الا كلذ امو

 رثك ١ كلكأ جورخ نم يل انونم نوكيف ىنشيف الهسم هيطعاف هقجلاعمل ينوعديف
 مرافع يللوقب مضهلا رسعو كيج ريغ ناك ماعطلا نا هل تلف اذاو هل هماهط نم كنم

 انفرصناو تقدص ينباجا لوقلا اذهب كضارتعا ايف كنوزاب كدعو

 ةلف ركذيو اندالب يف سوريلكالا ىلَع دقعنب قيدص يل ناكو ( عفداو مكرا )
 ميدع يب ديلكألاب دحاو لك اهبانري راكفا يثو دابعلا باقر ىلع ةيرض مهمأو ميعفل

 نرانالا ىلع بجي دنا هبيجا تنك نكلو هراكفاب ينرراس ناكأم !ريثكو عفنلا
 نيدلا دالب اندالب ثراو ةينيدلا تاريثاتلاب شيعن اننا شنو اهفورظ يفا ثداوحلا ةاعارم

 ةزهعلاو تازجتملا تربظ لقعلا َلَع روصتلا يوق ىتمو ينيدلا روصتلاو لمأتلا دالبو

 بجاولا لقاعلا لجرلا يلعف ةزجسملا كققبدصت ةزجمملا نا لوقاو ىرخاب الا لوزت ال
 لبقتسملا ال رضاملا ءاوملا قاشنتسا همزاي اهاوه بسح ريس نا اهيف شيعي نا هيلع

 هيسذلا وبف اهرصع هراكفا تمدقن نم نيكسملاو اهسوبل ةلح لكل سب نا هزلي
 بهذت اهلك م راكفا نا قيدصل تلق براجتلا ذهل !ً"رظن يناو ٠ ىلوالا ةيحضلا د

 ةلئاع نع ةرابع اهدارفأ يتلا ةيقرششلا فياوطلا نيب ًاصوصخ كاذب ةليح الف يدبم
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 1 2 فرس ديرف هانأ ديو كلي لبقب 1
 اجاوب هرمضب ام ةبصانمل امماد !دهتخم ناسنالا ير ( ناسنالا برح )

 اادرغ ةعنصلا ثدحو الل ررضلا دوخو الوو ةعيبطلاو هسفن عب مئاو برح

 "لسير د داضم ءآوهلاو رملاو وربلا نم لكُذ ةعيبطلا دض لوا ماد ةماف

 . ةرشاوا هزمع اما اهتمواقم هنكمي ال ينلا هئاوبش دض ياش .هررسمن عنا ةالباسو
 07 2 ناويحوا ناسنا نم هتشيعم تاجاح ىلع هبمحازم عم. اًقلاث هيلع ةطلسل وا

 7" تئاواننا البقو ينديكالاو يزوللا شوشملا نم رانا هنكسا تب يف ناكو

 ' آهيلع ينقبسيو اليل اهينأنو اهيلع ينمحازي شئافمماوا طاوطولا ىرا اهنم ةجحضان هر
 7 امرما تاوماو اهسرغ يف تبعن اهباحصاو ةنيدجلا هذه ةرجا عفدا يننا ركتفا تنكو
 7 ني دبس انم نمن اهلكأ يف ينقباسيو اذه لك نم ركفلا حانرم طاوطولاو
 1 رخالإ

 8 لاا نم لفا هنوف تناك نم سعتلاو هثوق نم لقا هناجاح تناك نم ديعسلاف

 ' ىلا هبدؤي ممونلا اذهو هحيرب ام دجي نا عيطتسي هنا هبعتو هزجت عم ناسنالا موئيف
 ا ع صالخلاب داقعالا

 ( ةحاملا ردفق رابتغالا )

 اًريبك نوكب ووولا ثاذ يف ناسنالاف ٌةنم ىفدا نوكب رخال ناسلا جاتا انك
 هل لوقل .كل ةاذح لمعمل فاكسا ىلا تهتحا وا بيبط اب تناف رارم دع اًريغضو
 ' تفوال كبيحب هلغش يف اكمهنم ناك ناف ًائثسح ءاذح يل نصت : نا نالف اي كوجرا

 هاوس فاكسا نم نكي مل اذا ًاصوصخ هيلا جاتحم ةعاسلا 0 يف تناف هلمعل يدنع
 " دعو ريبكلا وهو اريغص ةعاسلا كلت يف :روكتو هيلا لاذتتف كئاذمل رطض» تناو
 " لاذشو كعم لعف ام لعفتف هتاوادمل كوحريو كيلا يتأيف هديع يف ةبكت هببصت ةعاس
 00000 نم رينصلاو هجابتحا "لق نش ريكلاف كماما رغصتو ذئ دنع ربكتف كيلا
 - ةجاحلا ردق ةمظعم نوكت ةعانصلاف ءيش لكو ه جايتحالا نا ثيحو ٠ هناجايتحا
 | تام لدا ينو عاجوالا نم حيرتو ضارمالا ىنشت يتلا ةعانصلا وه بطلاف اهيلا
 ظ هبتقو راوقطلبس !ذو امركم ايبحانم ئ رت كلذلو :ناننالا اهيلا

 ناسك ده ةوونوصوصس هدو رصد هاجم

 دعوا م
 لت
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 4 مث#1 ع 0000000

 نا بكم 5 ةلئاهلا وؤ لجرلا 7 هلق نزين و تزثك وا _ تاقايإلاب نرعإ "

 بريال ءال# دالزالا يدع باغا ىرث كلذا هل ةلئاع ال يذلا لخرلاك لخابتي
 مث دالوا ال نيدلا دنع دوجوف ريغ سحلا اذهو ةلوبسإ هبيلغ فرصب ىدلو يي يللا 1

 بعتب ال يذلا نا وهو رخا بس لزفلاو مركللو ماردلا هبحن ىلا مهدالوا ةبحن لولو .
 تفرعص لضفي رجاتلاف هعمجج بعتب نم سكعب ةلوهس هفرص هيلع نوبي همشرد بسكب '

 فرم .ماعطلا رخا كل مدقي هشفض اذا يذلا عرازلا سكمب تالضاحلا ىلَع مردلا
 هلاطعا نع عنق امهرد هنم ثبلط ول كنككو رطاخ بيط نع رويطو ةبك افوزبخ ٠
 ةدوجوم تالوصحلا نال الا كلذ امو ريثكب اذه نمرثكأ هفلكب ماغطلا اذه نا عم ٠

 نا ةيلغ نوبي هلا زاتلا ىرت نكملابو :ةمني الا قرع ولؤ" راكب دن
 رضحلاو زبحلا كرثشي هنا فرعي ٌهنال ادحا فيض الو امهرد ىلعب

 نيلي مهتنايشب ءامرك لابجلا لها ىرت كلذل اهتهت فرعي ماردب جاجدلاو
 ل كلل :لكو 1 ننلا نوفيضب الو مهمهارد نولذب لردملا لهاو مهئاطعب .

 لبخب ليخبلا نا لوقن راضتخالابف عوضوملا اذهب ةفسلفلا نمانرثكأ دق تاؤاعلا ريثأت
 رحنا لقد لثم الا يام ىرخالا ثداوملا هذهو هقلخ نم يرك مي ركلاو هعبطنم ٠

 هتموعنب ماخرلا هسبشي راص ىتحداثعم رجم لفص ولو انعان نوكي ماخرلاكلفصلل "الباف ناك اذا
 لبخبلا نممركلأ فر هن يثلا اهدحو يه براهتلاف هدتعيبط فرغتو هرسسك دنع ربظيإ لاف

 لوالا انعوضوم ىلا نالا عجرنلو
 هيف تاقف ينش مث هنوم ربخ عاشو ةنسلا رخا يف ليخ ضرم دقو

 ةديحللا ةنسلا ةياهت ىلقو |”داصتفا توملا تفْسوب قت

 ةديدجلا ةنملا يف ريملاحابص نبال كن الب وجي ىل
 اذه هل تعظنو هتاماقثنا :رمرشلا حاراف مقئنم كريرطب يفوت دقو

 اهارو امو دالبلا كرت دقو  الايثغا ايندلا كرطت يفوت

 (نيلياومو اه ةيا طا ترا 0 نرتلاا
 لهاج بيبط يف تلقو

 هيلا يجلاو نوعاطلا تا 2 هرازولا رييغت توملا دارا



 # ه١ ؟ د

 00000 ]لنآ طلو اوقع ةيرتا بيبا اماف
 : .اهلا اص ىمدعب ىف لون تناوب تو نا اماو

 ذا لجرا فترال لقعلل ةفلاخت اهاري هلقعب ناسنالا اهلمأت ول ةةيقحلابو

 000٠| للا نأ ىنيإف لالا بكل جال كابعرطج لك" فيس عقنو قيشبو تعني
 "اه لصو ىتم نكلو ةوبش ءاضقل وا فينط حدم وا ريغص ليل هعيضو هيحضي
 0 اتفص .مركلأو لخلاف هبحي ير لجال هلامو هلاح يحضي ٌهئاف بلقلا يلا ليملا
 لح لاذ ضيا ضييبالاو !رعسا قلخ رمسالا ترا 5 ناسنالا ةعيبط يف ناتدولوم
 الو ةمحر الو ةقفش الف ساسملا وضعلا اذمل تيما ءادلاوه لب بلقلا يف ضرم
 تراكم هلامعاو همالكيف اًقوسليفو "القاع ليخبلا ىرت ٠ ءادلا اذه عم ةبحم
 | ضيإلا الإ ضماب هلوق :دعاقو أدبم لْخَما دق هارت مماردلا فرص اهئارو برم
 5 انه سيل هيبه انزيم ويل ك .ىرملا ةمث ٠ ه#ارو الا نانالا عفن 2. دوسالا موهلل

 1 ليخببلا ياو ٠ كمهارد لذبنل ةقفش وا يدم شغنت نا لقعتلا
 ا يلئودلا دوسالا يلا راذتعا اصوصخ ةلوقعمو ةلوبقم اهنيكلو ةيهاو راذعا ذو هتفسلف

 ا هسيف بير ال ردذع وهو ل4 نع
 ا ليخيلا لاوس نءريخ لخبللو . ةلخو البج للا ينئوموأي

 ١ ليخب نم ءيش هبلط ىلع لخبلا لضفي ٌةنالليخبلا اذه رذعءنمقحا اًرذع دجا مل

 ؟
 اتينم

 57 لانو هتمالم نم صلخي ناسالا ابمدقب ةقيقح هبش وأ ةيقيقح ةقيرط ود رذهلا

 اًراذعا دمي ليخيلاف ساسحالا وه لعافلاو لصالا وه لمعلاو لمعلا دعب ايقلتخي

 07 ةكرحلا ين راذعالا تسل ن نكلو همك ل !راذعا ضبا دجب م ركلاو هلي :ديدع
 5 ا[روطو -اليخم ”ةران نوكي نا هيلع يجن طسوتملا لجرلا انا عبطلا
 0 لم ناسا لك نال مومالم ليخب لكو بوبي منرك لك نا ةقيقاؤلا فورظلا بس

 00 رم كلف دفو !"ديطو نوكب هب هلما نال همركو ميركل

 0 ' ليخب نه هنب دتسل

 ] ( لخبلا .بابسا نه
 1 فيراملا ةرايك يلع نامنالا. داتعا يتمث ناسنالا 0 ”اهظع !”ريثأت ةداعلإ نا
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 ىرككاب تيفوكف اذعدل تعفر ىذالاب رينا لباق نانيجن الف
 ركشلاب ركشلافناسحالايفكلذك يبهذمنيعلاب نيعلا ءورما يناو

 ( نيددلا يف ةلداحملا )
 هضفخت الو هعفرت الو هدحون الو هليزت الو هصقنت الو هديزن ال نيدلا يف هلداحملا 3

 سبل نيدلا نال لبق ىذ نر٠ رثكأ اهلا يمدتنت ينلا ةئفلل ةنزحتم ىقبت ةثف لك لب ١
 ركتفي لهاج نم كو ءادبملا دسفل ةدعاق نم انفلاخ ول مولعلا يقاب وا باسحلا

 نيدسلا نم فولا هيلع ترم نا دعب هلزي نيد نم ةيخيران ةقيقح وا ةلمج باع اذا هنأ
 ركتملا قطن يف هلعارب درحلا كاذ وا بزملا امله ىلا نولي نيعماسلا نا مهضعب نظنو '

 نيددلاف اًثيش هنم ريغي ال لقعلا ناو ةحاصفلاب الو قطنملاب سيل نيدلا نا نوفرعي الو .
 هكرتيو نيدب ءرملا كس ٠ هيف لقعلل لخد ال هبىحوم ةعيبطلا رارسأ ضم رسم
 صئاصخإ نم نيدلاف هب كسمتل هوعدب يذلا ببسلا الهاج ناسنالا قببو هنعاربف '
 لقعلا ال بلقلا ٠

 ( لما )
 ريففلا شبع هلامز شبعب (نغ ىفري نا لخبلا لكف

 لاعفا يام صخنأ نا بجي كلذ لحالو لقعلا يف ال بلقلا يف ضرن لخبلا
 ١ لقعلا لاعفا يث امو بلقلا

 هيلع دوعن يك هلامجاو هلاغشا ربدي ىتح هبجومم ريسي يأ ناسنالا يملا ىطعا لقعلا
 نمو هبررق عم هب شيعي يل ناسنالا ىلا ىطعا بلقلاو طقف يداملا عفنلا فو عفنلاب
 نم لكف عفنلا لجال ساسحالا ىتمنإ لقعلاو ساسحالا لجال عفانلا ىخ ليف هبحي

 لجال لاملا لبي نم لكو هيلع اًرطيسم لقعلا نوكب هلذب مدعو لاملا عم بح
 ارج اهو بيرقلاو دالوالا ةبحمن ٠ بيلقلا ةطلسل امضاخ نوكي هريغو سفن ىفر

 امدنعو ابلجال (نغ نوكي نا بجيو اهلجال هلام عني ناسنالا ىرن بلقلا صخق

 اذا "دج ةديعبو لقعلا انظحال اذا ةميظع اهارن يرعملا العلا يلا لاوفا ضعب أرقث

 ساسحالا ةيدع ةلوقعم هلاوقا لك اذكممو دالوالا نع .هلوق ةلمح نمو بلقلا انظحال
 ايقع ىضا يزإل ىفوطف ريخ هالوالب سبل كرمسأ

5 



 0 اراد ىو ا اع

 خأو هأي 0 0 7
 را د دنعو 0 .باقلا بيط يعدل نوألا نيرا دنع ْ
 0 0 دحاو ءادلا ن نا ٠

 7 هينا انبحامل اًجالع تفصوف ٠ انعوضوم ىلا عجرالو 2

 ا / تاقف هتمظن رعش يف كلذو ةجلاعلل ٠

 0 دل اايذلا لمح ضاق نورتبلا اضق ف ءاود 0

 : /بيقتل ارمظيففيصلاكاذك داعش ايحزق راغ يف هل

 0000 | 1 1( يوانترفلا ييداكالا ناشنت)
 1 يتلا د تاربتعملا تاديسلا ىدحا يل تلاق ماسولا اذه تلنايف ٠

 كا . ىنمملا اذهب تلقف كردص نيز يذلا ماسولاب كيبها ٠
 م ردن 3 هنم توغو ' الع 0000 1 ا

 اسما ةييئارسا يمو 0 تناك ي ير
 000 0 اهادجا ل ةيبلل ىرخاو ىضنرم ةلقم اه

 0 ا اه لاومالا 0
 58 ظاوشب .تنناو ةتلا نوناق نعب ملكنا سلجم يف 0

 1 ةعصنا الا تلزنا اهنا لافي ال مئارش ضعب نيد لك يف دجوب هنال ةعصلا تينت
 ويلا ؛ مايص كاذكو ابك مركب مفملا ةرسع اهبال ةسمللا م
 كانت مارمأ ككو ا ا

 + ْ ٠ كيف ىذا ل

 0 ١ هصن نب دلا ص 4 "9 يرت



 نمزلا لوط ةقيدصف 0 0 0
 نوم بعش قوقحو لود حلاصم ىلكو 3007
 نكس بلقلا يف ودراياك هلاصخو ١ .ةشامزل 007

 نطفلا لهاهبحو ب وافلا لك هل تلام

 0 5 0 يخل نيم | 5 حا 1
 1 تركع هدراياك كب 0 ةليقع ة هقيقش 0 ةيكذلا 0 0 لا 7 1

 تيل امل 5 اهحدمالا 09 ها نوفا امدنعو ه م 5 0 20
 ا

 مما ليئارسا يفب هينو ىموب اركفتم : ةيئالأ

 روطلاو هبتلا ريغب رمق وبا 7 0 ا

 را ءاح يفطلو كام نع ءأوه لقب

 ينرولا'ركاش ىتحو نيدعبم لكلا تابف ١"
 هيف تلققف دالبلا نهب لفملا لوق# مك اءالش اعالن 10-0

 0ث ليخ الفلا لخ اذا فه عيرس دارجلا ناك اذ
 ١ دارجلا عطق ينلا انحويو 8 اهيفو البلا لاح . 10
 (ةبيصفلا انيق 1 3 ا
 ظ فارع قوفيو ايروس كيس لحم ىلعا وه لب نانبل زرا قون ناكم وه ْ

 | ١ ءاضق يف دجويو ةدعافلا يا يارشب يلصالا اهمسأ يتلا يرشب قرف نينصو عافنرالاب
 000 يذإا سوينوطنا رام نا نردتتع ه ةراغم هيف يذلا ةيئوراملا ةفئاطال أيحزف ريدنورخبلا .

 ١ فدلم دقو نونجلا ءاد اصوصخ ضارمالا ءافشب هتازحعم اهيف ربظن همساب ريدلا ىمسن
 7 .اندالب يف ةداعلا نال بقللا اذه طعب مهنكلو روعشلا لئخم ناك اهتاضق دا نا.

 ظ ' اجا نك ابنا اسير الا 10 ظ
 ا
00 



 ٠ نيا لل ديا اف ياك 0110017
 هريزو كولملا دحا لأس دقو هليصجت نم رثكأ بعتم لاما ظفح نال
 وه مهلا ضم يالا نأ ركتفي ناكو لاكوسلابريزولا اذه عرشف هل هال

 نأ ىلا 0 رب ناك لازما لم كال ب ا ا 0 0 00

 ١ نانرع تنا نالوا ير لاقف دكا ديلا نانا وم كدنع لس“ ١
 تمم نم 5 ا يأت نا هباجاف هيف رثتست صيف كل

 يدنع هل مورا ال ا ل فاخا ٠ هللا تناك اذاف
 ل الآ 9 ةعساولا كالمالاو ةقهانشلا روصقلاو تاريللا نم فولالا فيكف

  0يديس اي سانلا مهل _لوقي ناب نوفتكب مارت كلذ عمو 1
 طا يف لالا ريثأت وه يذلا عوضوملا نع تجرخ يناراف نالا اما

 ظ 000 نكلو رخالا نع دحاولا لضفا نا ينكمي ال اذه لك عمو رقفلاو .
 1 3 لاما رنات يف

 | 1و ترم نأ 575 رطع ىلع ترم نا حيرلاك للملا
 ٠ غي برلا لعجي مل ام هل ىتيقح رابتعا ال نا ينغ لل ب راسا ١
 0 لوالا بيررلاي سما . و

 5- غن ةديسلا ةديسلا رهقلا ريد نم جهرم فسوب هجاوملا جاوز اخرؤم تلقو :
 ٍْ ملعلاو ءاكذلاو لاخلاب هريظن احل سيل ةقيقملاب يتلا

 هريمآ اهنساحم يف سورع تلت هيف مهر سرعو
 هريظن ادبااملامييمورع اجيرف خرا فسويل لوقا

 اا. هيه نودض ف قوت

 ور يف 0 رأ ةيلصنق يف لوا نانخرتاودرايلك يرنه ويسم يتب دص ىل| |

 افيح يف: اهلصنق
 008 ةلودلان ' 1١ اجرت لوا تنام

 ا
 راينا يملا اان
 نا 0-2
 ا
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 لا كري اا لكملا و 'ينآلا لل الاثما دج هلاف ناسنالا

 3 قيراعلا 0 100 هيو نيش 0 0 اول

 3 7-0 عا نيب قرف رشا ميتا هدم 1 ظ

 7 0 دعا ىتح ٠ ءاقشلاو 3 نم قف 1 1 ذا 1 03 ا

 اذه لكنال ( يلمس )اي ةكو ( هدب ةسوب ) هتفك مو همدخ ىلا نالا اهفدب |
 تم اصوصخو هظفح ىلع ةرضاحلا هباعتاو لاملا لصح ىنخ ةيضاملاهباعتايااونال
 1 ز هكلف اك نا : ةفسالفلا دحا لاق دقو سلفاو رامثلا دحا ددعاهلام اًمضاوا ناك"
 1 كل سيل وبف كجايتحا نع '

 0 .ةسسارا زودلا باحصا اندالب يف ءامركلا رابكلا ءاينغالا دححا رئاز تنك انو
 . نالا ديحزلا وه ةنال طالبتج كب بيس وهو ةديدعلا مثحلاو ةكاارتما اقويفلاو ٠

 . . كدنع ةقغرالا نم 1 تا ىعتنت نائاو ءامدتلا ةفايشلا باتت ةداع ظفاحلا .
 22 2113 أمن كيباب كيلع هلا كلقف يردا ال باجاو كاس[ ل ١
 باجاف كيبلا ىلا مس فيغر 21 تلقف فيغر يتئام و وكنع دجوي هنا. باحافدلاف ١

 ٠ مدحاك 1010 دملاو فويضلا ىلا يتب اموةدحباو نيغ لك أي الدنككودل مهلك ٠
 0( مادو نوركشتمو يديسأي ) ةملكب هفويض نمقز و عيسو لكلا بحاص بونعمو ٠
 حرش مالكلا اذه لعو هدنع لكأي امود هنا ينعي فيضلل دوعب ريخالا ءاعدلا اذهو .
 انعلا نم ةلجال .قاذ اهم ينغلا .هركي ايندلا يف دسل ال ذا اننص هللا ١ ميظع
 06 زعملا تقو دجوي رندقللا اذهو ريقفلا ١ هب 0 جالغ تايككلا هذه ن . و

 .ةيزعت مزلت .الف ةبيصم نكت مل اذاو باصملا ةءزعتو عاجوالا. نيكستل ةفسلفلاو مولغلا .



 هه اذهو هو هفويضإ .ةراكإ تببلا 35 نأ هاف 0 ف :
 || مل نه انيبغل كلذ نبا نم سركو ةئدقلا ثويبلل مالا ٠

 ال 0 هنع لاقي
 ا ىلا 5 يغ " هراد باب ىلع وكم فصلا ىأز
 ولعا نم تاه بخ هل بوقت انناب .نرظن اًريخ هل انلف
 ' لصحي دهتحلاو مدرس ينتذي ضللا نال هبابسا يف ينفلا كرم مثالاو

 لب ' دكونلا لجل وسال اهباك | دركي نايكما كلذ سور كبير

 :تابامينم درف لك ذئدعب دازاو امينيب اهامدقو شرغ فلا اقربم نيضل نا
 8 لمح ا ن و نبال دحأ

 ا هلوح محدزل سانلاو ايلاع الزئم اهب تيارو ةدابا تلخد وأ
 نمل. لجزل .هلك اذه نا: كوباجاف ةميظعلا ةيلاعلا رادلا هذه نا تلاس كنا ٠

 1 ىنغلا نه ةهياعاوه كو نالفو نالف لام ببنو « ةينالفلا ةقيرطلا لمه »

 دكا ها كاذا اذه دعب هل قبب لبق“ لذلاو بهلا قيرط فرع
 0 0 الك-9 كينيع

 ١ ادب يف هئدلاو ملوك نم ( ازاطلا مداوالا ) ءالوه نم تيار دقو

 1 دا لمعلا يف هل نأ ناظي وهو اهتدصب هربتعت يك لكتن ال هماما ةتماص

 ا هل لاقي نأ حصي ءالوه
 ةمئقنو . ءالب. ايندلا. يب تلانا ةزرنا :كتلارا: اييدلا عنا توق

 ةفدص .نعلب و لام اذك رهاب ١ ةلطا كلي قمرا "نم نه

 / رسعلا يف ت نفك اري ريع يف اهب١ تزد
 اللا تالا دبب نذل كتان 1 اعيابس :كببن مازتالا فيك دقق

 الخ انتفرع ل كاعف .يذهو . .ًاقراش تنك دق كال اذ لبق نمو
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 ربصلا كيزيف ات ثزرب ىتح بدا نم كيف ام بجماشكي ١ ١)
 بيبحلاوباداالاويزلايفناكّلا ةيحان لك نم بجي يف ثمداه
 بعل نم يلا اهزانم تيكضا نس كردي سبل رعش مئانل اًرذع

 اناط” مداوالا
 لاجرلا يف لاملا ريثأت وا

 ا١5؟ ةنسا ثاال 558 هرم هضورلا ةدرج اهتلقت

 ثلاف فورعملا رعاشلا يروملا كب ركاش روتكدلا واتعفر ريبشلا يساطنلا بانج
 نا ءارقلل نيبنل انه اهانرشن « تارسملا عومم » هباتك يف ربظعس ةلاقملا هذه هضورلا
 عيضاوملا لك ىلع يونجي ةفاحصلا نسلا بدالا ملاع همودقب ترشب يذلا باتكلا اذه
 0717 بانج اهلاق راعشا عومي نا مظظعالا داوسلا روصتن امال ةيداقتنالاو ةيخي رانلا
 لحال رم هيف امل اًرظن ا دج لياف هيف رعشلا نا يش ةقيقحلا نا ذا هيلا ىموملا

 هذه لان امو هقرطالا ةباتكلا نم اباب عدي م هبحاص نال كاذو ةبداقتنالاو ةيخي رانلا
 مداوالا بس لاف ام ؟اهو ٠ نيئلاقمو ةلاقمو نيئديصقو ةديصق نع ةميظعلا ةربشلا
 لاجرلا يف لاملا ريثأت وا ازاطلا

 ايثئاو حاف ضاحرماك درت ىنغلا نم ميثللا فك ثالثما اذا
 ىحناو لام رامثالاب لمحت الك نمفلاك لصالا ميرك ناو
 ايركح راز اذاف اهدبزي لب تافصلا ريغي ال وهف لاجرلا يف لاملا ريثأت وه اذه

 يركلا الو ارك ل يزيلا لعجي الو ما دادزا ًايثل وا ”الخب دادزا ايبا انا ادا

 0 دقو ةبلقنملا انمايا يف لوقلا اذه لك نيهاربلاو دهاوشلا ذه رثكا امو ”اليخب
 نال ارتاك هندالا نشب فرش اثآل سلا اذه ١ ريغ يضل فاس ارع
 مداز امو تناك 15 لزت مل مهقالخا ناريغ ةلئاط ةورث باختصا اوهيبصا دق امثرد
 فراكام ركذتو هدالب ىلا عجر اذا مثدحا ىرت ترص ذا ةحابقو ةحاقو ريغ لامل

 هي بهتو يدقلا دسملا هركف يف داوتو ةمظعلا هخنن ةرضاحلا هتلاح ىلا رظنو هيلع
 ريصي تح هيلع هلاوما الذاب هتيب رهاوظ ريغيف يدقلا مديس نم ماقتنالا فصاوع هردص
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 ( كوام لياخم هجاوحلا )

 ءرشع ةيامللا ظبافلاب شورقلا نم افلا رشع ةسمخ ينم نادتساو تيبلا يل شرف ناكو ١

 0 00 اذه يف 7 تدقبت رذتعا 0 اهقاقضمسا 6 7 يلا مرمر

 ١ هارد 0 4. دعي لو عاش دق ناك هتلباقو ماشلا ىلا 00

 1 الو باش نم نسجاو ىوفا نالا امو سب هثدايس نا اذه 30 بالاو 1

 . نالا هتراهط نع لوقا الو ةرابطلا هيف ءيش مهاو ناسحالا ءاطعاو لغشلا نعرتفإ |
 " هيسذلا اذهو ةيضاملا هتايح ادب نلكلو ب رماكلا مانعا نم ركل ةسمخ نس نال

 1 .باختنا عوضوم ةرابطلا لعج يذلا كيوتلا دن نم ًانارطق هتمايسل اببس نك

 الرام جارح ا يراج ماتا همس يئاءد ثوريب يف يجاوز دهم نإ
 ل

 "0 ىلا تيتلا اًريخنا اهب دهعتلاب هدلاو رب را نع اربق نامزلا اهيل ئشم لاق ةلايبكلأ

 0 نيمأ ءاضعالاو ينيس كب نسح سيئرلا نم افلارم ناك يذلا ةراجتلا سلخمب ىوعذلا ٠

 ٠ قوثو اهيف جلفناو سلبارط ماكع م م ةيقذاللا فرصضتم راص ةدم دعبو دباعلا اشاب .

 يناأسم تاوذلا ءالول تضرعاف اًدودو اًقداص يراك ةنالهبلعتلزحو 1407 ةنس ظ
 ايبايغ هيلع ّش نيحملا مويلا يف مصخلا رضحي م مو تاعفف ىوعدلا ريدصتب يلع اوراشاف ٠
 58 هني لع ة : 0 53 ش
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 م17 هلس يسركلا ىلع ًانارطم ناولس هكباذمعت ئروخلا راف كمانم قورظلاو ضيا '

 ل

 خدي انك نا مسا يننال ريقفلا حري و هحارلا لاديل مويلا اذه ىلا هللا هرخا كلذإف

 حلا انح نارطملا هماسو ا م61 ةنس ًانهاك ميس امد 07 ريزغ

 صربق ةبشربا ىلع اًيفقسا ًيئان نيع ث 187 ىلا 1815 ةس هقرو نيع يف (لعم
 1 وام ا نارطملا قوت امدنعو ١ م١٠7٠ ةنس عجم فسوي نارطملا مايا

 ِ ' ]1 قسوي نارطملا بختناو تعنم فورظلا نكلو هل تاوصالا تناك هفلخباخيتنا

 نع ذأ ١.1١ ةنس فسوب نارطملا فوت امدنعو ينقسا بئان يتبو ١88 ةنس هضوع

 ١١ يف اًريخاو ةمحرتلا بحاص سرطب يروملا:هنع بالو 1٠١5 ةنس ىوتو

 نا يتلا ةينقسالا ىلا يركب ةديس يف كبوحلا سايلا كريرطبلا هاقر "١50 ةبس
 العثلا نم اذهو ًًنارطم حبصأو ني راطم ةثالث ربق اريخاف قنونب و تارم ثالث اه

 .ةيصرلاب ”ظفح يذلا وهو تايداملا يف عفنب ال هلال ايدام ةيشربالا هل ثزهج ةئراطملا له

 ” يمركلا دجو امل ناواس وا فنسوإ نارطملا لبق ىلا ناك ولف بهذ وا ةضف كل لمحت ال
 لاما عمج يف هنم ربما اناك نيموخرملا نينارطملا نال ةسردملا الو لاوحا اذكم يف

 يف ايدركصا نيزلا ةئ ةنراطلا يفاب ئلمخ اردقلا لك رابنلا كلذ هفرصب هيما
 < ةفدملاب يذلا قالا خيراتلا هتدايسا تمظن دقو اهنمسانلا ةعفنج نودتبب مههسارك

 اذه وهو هسا قفاو يرحملا هخيراث

 7 بعفلا فقسالا ماقم اقوتتصو  (ًرظننم تنيك ماع نبرشع لبق نم

 تدالاو سفنلا فافع يف هفاصوا تقاخ 34 تفلح ذم عال

 برالا 0 انثثا دف امك تعبت ا ثيل ا كلو

 0 بنا لع اهندلاو 0 فاو اكرلي لد 3 7 ل



 هل تاقف يريغ نم ةبلط م ةنولطب طبرق ١

 انحسقلاو يعبر نسال 1

 دارا نوقدي 1 ةعلب .توحنا رمثا فوسخ نعقماعلا نيب داقتعالا اذهو

 0 رعقلا توحلا كرب قح نوجضيو
 ص بلطو يب رعلا س ابللا هعلخ دعب نولطنبلا بيبح سبل (ةيئاللا

 ةدايش ىرولا ىوفأ انا يلم نولطتبلا اذهل رظنا

 ٍ ةراجو بيبا 00 انام ارو 1 9 مامالا و

 0 نيب فاللخا ذئموي اهيف ناكو نيزجب ناكو ةعرسب لزع لفون همس ضاق ناكو

 ا ل وما
 0 20 | لجخبرضلابناكام 20سيول سق هابر

 لمعم زوجت راصف 2 هاتا انح سفقلاف
 لصفاو سبئرلا ءاج هيلع فالتخا راص
 لحس ناك مملاو مهع طقلا دعبان

 كيج

 20 رع هم حي رت يعح

 ا

 1 'لف اون لاقنا لبقنم ..ىتح هسسف ةعرسب
 ل بهذ بهذ نم 'لفو طفلا اهوقي ينلا ةظفللا يف اوت يا

 ( صربف ةفئاسأ ؛نسئر ناولس هللا ةمعن نارطملا ةماسر خيرات

 00 ٠١ه ةنس ىفوت يذلا ناوبش ةنرقب

 ١ 000 هتنايس خيب ران ينم اذهو مئاغمتانرب نم رودلا ريصب ىتم يا هتايح خيرات خاب.

 ا نايمع راصبا هعمعن ٍظع نم انل عشا ىربا دف ناولس نيع يف

 ١ ناري سدقيفرلب ناراسيعيف ... ةيبلان تع تلح موبلا ه0
 0 ناسنا لكى دهمو ءآد لكن م اهب بواقلا ينثي هتيسن ءاطعا

 0 ناراس هللاةمعل لزت 3 "دبا ارك اشخ راسمالاكموبلاف ٠
 0 7 3 | مؤ* ةنس

 5 يناس الأ اخ ار .٠ سا يالا اذه يفوث دف
 ىنملا اذ اي رأل ل تمل دقو ظ
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 ترمزلا ةجردل عيمجا مامأ ىلع عاو ياحب ناكو ةبساجلا هذهب اًرعش مظنا ٠
 0 ينأي ام تلقف هبلط اب

 "2 2 سيرع سيئرا لشبم مويلاو اننيب نراقث ال كئالملا لاق
 ١-0 سيبجتلاو سنجلا اذه مناي 2هسنج نم هسورع نا كش ال
 7 سيدق رهاظ كالم الا مهجاوزب. مبلن نم اننأن م
 ١> سيلبا اًرضاح هيف نا عم 2سدقمو رهاط جاوز اذه

 ع 89٠١| ةنس

 37 - ي* سورعلاو عيا كحضف محلم ىلا ت

 1 9 ا
 .عيشلا دالوا اهراقا يفييفتو: توربب "ملا ينأك كناك 1( دله ةييفلا

 اكوام تفرعتف انل نيراج اناكو ديرف خيشلاو بيليف خيشلا امهو نزاحلا

 1 ةيوسا ةريشلا
 رايز باش نيلي بيليف نيشلاف افطلو ابدا نابثلا ةريخ نم ناباسلا ناذبف َ

 ذيالا هلل رج كاتم لان يذلا وهو ميوف ابانو دادوو مامذ بحاص عاج 0

 ظ ديرف يتلا نع لوقت
 58 ل يلايللا ىدحا ينف دنه ةديسلا ىلا ايشادح يف دعنلو ظ

 ه١ ادع عفيلبلا عم نون داحتي عيبا ن اكو دسا عدي زيش رضح ذأ ةريللا كيا

 ء- ىنح ابعم مكتب ادتباو اهعاما سلجن دسا عنمشلا اما سلحلا سورغ تناك

 يلا نيذه هل تمظنف 8 ١

 ' ردقلاب اناتا .توح امنا هلبش وادسا اذه سلي 8
 رمتلا دنه اننيب ام ملاب هنا + ناار الكام 59

 ١ 89 ةنس يلاث نوناك ١ يفبب



 د |8٠ د

 عيطتسي دع «' 1: ىتحذكرملا نع زجتو رمملا يف مدقل هنا ذك راطبلا ا
 رسف زاربلا دارا ىتم ةلمعتسملا ل مدقي يك امداخ هل اورجأتساف هريرس نم لوزتلا ١
 ةمدخب تناك اهنال ضوصخو ةقايلو ةرادج نع اهلا يتلا .ةفيظولا هذه يفك مداظأ |

 هدب ابوتكم بحال سك اللا راصف مس دوعسم ىجسأ كراكو كريرطبلا |

 ينالا عيقوتلاب ١
 خا / ١

 00 ايعافن لضون ةجرد يا ىلا كاردالا ةلفولقعلا اذه ةفاختسل رظناف
 اذا ناكف دانح انبحاص اما مهنع ةطلسلا عفر لجال فئاظولا لاون نوبغري يلاهالا نه ٠

 ما اقظوم ناك اذا فرعي ناكو ينحني اهنع لصف اذا ىتح هربظ موقب ام ةحلصممب فظوت .

 نيتببلا نيذه هل تمظنف اهئانحناو هتماف نهال '

 1 ىلاودس همسا يف لادلاك ةتلاطب يف دامح ربظ ناك دق

 ءارلاك لدعلاب هلادو تخجصاف هةلدتعم قل ديف هفيظوت دعب نم

 ىتح كارثشالل اهحرطب :لراكو هذوفل ةصرف اهبحاص متسا ة ةددرج يف تلفو

 ابيف تلقف ةأرقلا نوفرعي ال ةرامثالث كرثشا ٠
 ادرجا ملصا نانب اهب ىبما 2 ةدارج دالبلا يف ةديرجلا هذه
 أوس: هارت .!دبا اهزاربو ١ رفصا وا. ضينا نم اوك أم

 ةضورلا اهعماو لياخ اهبحاصل كلن دعب تنا ينلا ةددرجلا هذه يف تلقو
 ادوسالا اهانس يف تما ءاضيب ةدنرخ دالبلا يف ةدرجلا هذه

 ادرجا علصا ناك دقام دعب نم 2ةضور حبصا نراببل اهليلخب

 هب :ئعارب .لفع يف :ناكو ةقادصلاب ًاصوصخ ءيش ىلع تنثب ال لجر يف تلقو

 ف ١ ه.دئر لجال

 * طعرش الإ سيكرلا دنع ينبرقت 2 ةمهم يدنع ءرملا اذه ةقادص
 طرضلاب دسفي وىلوم نمبرقي ادب اذا ءوضولا لثم اهنكلو



 00 م ا 0
 .ماقلا هرئازق باج لكم لاففالا اك منو ا

 2. ثنا ام هيدب ىرسي نلعن الو . 0

 هلعف لك فس رجلا كيدل نيبن
 هفصو بففصولاو ففيصات اذ نولوقي

 هنارتقا لع سراك" لعف نسحاو
 توج دقو لاصخلا نسح تعج دقل

 امظعم ىملسل سار ناس مدف

 7 ( ةل يكل يا دل :
 1 544 تاييبالا هذبب هتأنه ةزياملا ةيئانلا ةبترلا لان نيخو

 7 اوزاح ام مسفن ةزع نكحل .اوبقل دق ةزعب كاوس نم <
  اوزاف ام العلافرشنم كيلعو اورصق العفو اًبنر يلعلا ولا
 ١ .اوزاجا كيلع بنر يف تفصنا ةناماو ةفس سبئرا تك
 ”زاعمم ةرعبا فيصنلا . تنا هرد ترا من :: ككأمنا

 ا نلف اهتظرقف ةصفان ماد اهفورح تناك ةعبطم يف بالك دلل
 دافلا' نم اموصخ ناصقن ًاقورح قرت ةعبطم راد امون ترزاذآ ب

 لاو .ءامغا ىوس اهيف تراكأذ ابلصا طق دجت مل مالو داضو ”18]

 ل ارعش ينم تبلطو تفشف ءافرزلا ءام ةيلمش ىملاهعسا ةديلل تلمس دقو 2
 ١ ثايبدا ىلع ةظفاحلا يف رولا دكت وبا كب ملس وهو ميلس ىمسملا اهجرز ىلا ْ

 ' لاجر ماظع نم وهؤ انغلاب نالا ةلئاعلا سير كب ملم مهشلا دلاو و يضاملا

 7 ملعلا ديو اهبيبط سملي تءاضا دق سملنيعالو
 "ا عملا هجولا نم ىوزت يل ١ الا رونلا اذ فحول

 اما ةيبمها تاذ ريغ فئاظو نايحالا ضعب داقتي دامح ىعدي لجر ناك 0
 6 هلا كلذ أنو ملام اورسخ ولو فئاظولا لاون نوحي يلاهالا 00

 ابرح ال مو ةسائرلا ضعبلا يلوتل مهضعب ناك
0 



 موف

 5212101 ]1 000 ا

 سد
 يجرب رعشلا الو ىوبت يتحبم الف . ا صا مج او يملاوفا .تفدصف 1

 ىحنلا خا هش جدملا يدها تنكن او
 داعب فال يدعب نم كللذو ابعاد كيف ىرا يك امو تنسجت دست 1

 رفلخم كداعب كيس ردك تناف
 نكي ف ضيرقلا يغبأ يننأ بهو...
 يتديصق تدبو يدوصقم شو الا .

 هتافصب اًزكاش هيسدخبو تنكااذا:

 ٌمٌورم وذ قداص مهش تلقا اذا هلوفا ديد عضو يلا 3527
 اليبلإو غلا د - الف 1 ظ

 ا

 1 ظ زكا رحام" د 0 الو
 2 ىلجا امو لوقا .اهف. اقئاو نكت ظ ”لظ هلوبف فوصوملا ةروص ىرب

 203 لش كفيسو اهاشغ . كحيرو
 ١ ناس ! ا .ةدلتعو ويدل 4 عاري
 0 واج نم دنع هحودم نم قدصي
 ار ةناز دف ئذلا رخل

 ١

 لا 0000 لها هل تناو ىلوا هب :تناف
 لغ ميرف نأ كب م 4

 واحي :رعاش الو رعش ال كالوا 0 رهن كح كلا

 ولغا :هلئاشف يف يناب لاقي

 اولما مه ام, عماج الا انا اف
 0 : 0 1 هلامعا ىلع ىلوت
 ٠ راك الو اليلخ ىسسب ال دولا نع
 : ”لعفلا هعنط يف لوقلا لبق قبسنو



 ا

 3 ا ةعا 1
 كاي 3 قي 00

 جيب اهعوضوم اهباب يف ةآرغ

 يثرواش ءاج زم يديعأ 0

 ابيدقلو اهمظن يف ثئطبا تددكو
 ” الهم متحدم نع ءاطبالا ام كدوب

 ينال يناهتلا مظن .لرع ترخأت
 (مظان كاضنا ربخ يل راق ذو

 ينيرق ليلد يلق تركي ملول
 رداق ريغ يننا يداقتعا ناكو

 ةعرسب لبسي يرعش ىرا ينال
 نكن مل يزجي نا اذ نم تنقبت

 هريغ ركف نغ رعشلا لوقب يريفف
 هدنع سبل ام حودملا ”بسلب

 مجرام كيسركف وهو يرعش "نكلو

 ةقيقح براي ىثخا ال كاذإ

 1 1قأ اما ةغيسنلا ثاذ ص
 ١ ترشنلا دق دوعسم ةيلديص يف

 َ هزئجذلا س رلأ كب فيصانل ةثنهت ةينالا ةدافلا تطيل كلذ دعبو

 ةعب ًامود اذغ دق ٌةديصق

 تأ كقاال دزاب اهنيرا
 خوبام ظفحاوةديصقلا طعا
 .اهمنز ماكحاك لهسسم نع كيني

 اول ف يف يرعب ناك اؤأ

 1 ثنك ايده تس رد

 0 5 يف ركبنت الف
 َ ينم قاف ا
 6 حدملا لع

 فاهتلا يذهب



 يراخ لب الم اني ىصضا ٠

 رارزالاككفم ربظعوطقم ىف
 رامجالا . ةلوطبو ةفايضا ض
 نابايف ثا باسح الآ . ٠ هل راودا ديد 0 0

 يراجباسح هعم تش نا : مي ام اكس لأ دا ا

 يري لفاكف هتورث ريغنم  ادغدق ذا هشلفتنم فوخال (؟)
 يراوداتدمبأ امارك اضشلب ارعاش يف تحبصا يذلا اناو 20

 رارضالابباصنملا نم يعفن 2 ارساخيتقو تعيض دق تنك نا

 راصبا نعقاف ةريصبلاىمتو 2 اًتوافت نييمحالا .نيب . تدجوف

 ران يف كدعب نم ادغ ىتح دعب نم تقرغا مراكلا ىذه
 راعشالا ةفحي اهنع راتحاف دوج ةزع ءافيا يف  راتجي ١

 رابخالايفلاثمالا اواهجتله انا مقلم عع . للا ارا
 رابسع اوخضأو ماعطلا اولكأ ١ امئاد ادع لاقي نيدلا درت !

 بسح نوكت هكح ةعرسو اهنودب مي الن ١ ةومشرأاب يلع ةرهش هل ضاف ناك
 نراك ةنال ةدم نم ةكمغاب ةوعد هل نا يئاقدصا دحا ينربخا دقو ضوبفملا لهما

 : كلذ ىلع هتبجاف اهم هل عحي مواهسيئر ٠

 اطوسبلا هفك ضافل لبق اطوسبم ىرت نا عمطت تنك نا
 اطورمشم اهلق يف هماكحا يهقنت ام لنن ىوعدلا هل بلفاو
 ةوشرلاب ( ةوعد بلق شو ) دع دعوي ينعا
 اًديدح االزنم تيار قيرطلا يف رئاسانا انو ضيرم ةرابزل هبرعلاب هاذ 0

 رادجلاك يب امههجوو ذفاونلا ىدحا نم ةلطم هئيحاصو ةغمال ةليمح ناولاب وهدم
 / *ْ اهيف . ْ

 ظ هرن نيملا اهرادج نهدي هاف ابد ىلع توب ١
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 0 0 دقف ديشلا اما 2

 بو ا
 هل دغو يف نيما ريمالا اما «4 3

 هراكفا تشوط ةماعلا 75 0 3

 هدوجب روطفلا عج ردنكساو )8 2

 هركفإ هس, هنكل امس
 ركن لك ركل بلا اما
 .ةسايبس روطف انتوعد فتاكوا

 هطيخ عمن لروعم# دوجوو 0

 لزام يف هدنع ةسائرلا نيك 7

 هدعوب موقي دوعسم لاك نا 0

 همسات يب نكي مام هلل ريك
 0 زانإ. ةسائرلا تارا كاوا هلم

 0 «قانوذلا كلع

 افي اساو ب اير ؟

 : ريك بزاش وذ نضوعم ديشر "|

 ظ .. ةقاعلا نيح زو ردلا طوق لكن السرا' نيما ريمالا 1
 ظ كبي هاعد يذلا بيبح همج نبا ينامودلا ردنكسا 0

 0 ْ نوممش نايل 8

 00 راج ريككك يرميملا دوعس ٠ ل يا
 سمرلا كلب 'تفيصان م



9 2621 

 اهزكرم ف و لك لبو كح يع يدعلا دحال نكي الة اذ ل قس

 يدج ةراح يف توريب يف يفوتو ضرملا هيلع دادزاف بلقلا يف ًاباصم ناك اًريخاو

 ةيمزاحلا يف نفدو تاونس عست مح دقو هسفن ضرملاب اشاب وكلرف اهيف فون يذلا
 ( هركاشلا) ظ

 محلمو سيرلا كب فيصان ىلاو يلا ةهلولا رود ىنا امدنع تمظن ةديصق يه
 لك مالو لمت تدنباو اهيف عوضوم 5 تعقتجا ةديصقلا يف ةدوجوملا ءاهمالا نال
 ةدئاكوللا ىلا صفع ١ فلو نيكترف ةرم لك مفدي ةئيلا دحاأ ناكو سدمخ راهب

 فو رصم لصو ىتح داتعملا باسملا نع ديزي ىدتبا همرك ضعبلا رهظي يب اًريخاو

 ةسايرلا يسرك اهمسا يسركلا ىلع سلي ةوعدلا بحاص ناكو تاريل رشع ىلا ةجولا
 ديع نا يدنفا ملمو كب فيصان عم تقفتا دقو ةعرقلا بسح مثالولا رود ناكو

 ظ يو ةيئالا ةديصقلا مل مدقل انرود

 رانبدلا ,ةلذس نوم كلو راطقألاب ءاربألا امأأأ
 رامجسالا# رانيدلا يسجي دق - ”دجام هيفا" الا يلم أه

 راطمالا بصك بصب مرك 2 اهصخا لاصخلا نسمح اكتسب
 رابخالا مراكمب هئدب يف اوبجت ال ادتبا يلاهشلا نا »١«

 زاطقالا ةفاكو هالبلاىورا يذلا عبنلا نم ميسراكم تضاف
 يراقلاك ميديا يف يابا (لبس ملسلا ١ ءاج هدعب نم «؟ »

 راكفالا ةمالس نود تلبس " كلذ دعب يل ادب نك
 رارشالادب نم موي ردا ُ ان نوف نسق توف نك

 راعشالا ةسجر مم هلاك تع : © كاش طبس لكأ يف تعنلو

 راجل بوبج اهنمتفكتسال 0 < فانكب انني ريقشلا ءاج «*»

 راضحلا ةئيل زونككلا ١ "دقو ىلحا انل ىدها هنكل
 بابهش ملس ريمالا وهو ل

 يناخدأ 0 لوا هداحيت لس "*

 يئامودلاو كب ببسل يعد هنال ةفانكلاب يلا نم لوا ريقش ربسا *



 لع 4ك 1

 ١ املا امى

 ١ ل بين ربمالا ينونو 1884 يلع فسوب ربمالا « نئملا ماقاف »
 ا لماما بسوب ريمإلا ام١1 : ١م" نزال ديشر خبشلا امه5 ١ امل

 5 اخ ؛اهذا

 - فسر ديالا املف ؛ام" باب# نادعف سيف ريمالا « ناورسك مافمئاف »

 0 امو: !ديكإ نزاطا ديكر عيش ال1 ا 88م6 ليعاوبأ

 0 ذأ |ملغ1: ١1م9 باب دعس ريمالا « نورئبلا ماقماف »

 2 امك؟ : املك

00 7 

 1 « اشاب اصاول خي راثلا ةكاحم »

 "0 دل ءارعشلا نم وهو ةرشامملا بحي اثيطل الجر اشاب اصأو ناك
 00 هتلر تشل بعالةدكل لع ١ ةءاور فلكم وهو ةينايلاطن لا
 | #0 سررلا كب فيصاني ىأرو لمح اذكسم ىعدإج هل سمداو اهفالخو واود

 ١ يقاا تالوافملا ىوس نايلب وكل نكي مو ةضوفف لمعلا مامتال ةبسانملا طورشلا
 "ابين كلذ يل لكأ دقو : ةوشر فرعي الو لبقي ال سفنلا فيفع اشاب اصاو ناكو

 ٠ ىتم دحا باهيال اًروسج طشن ناكو نايلب وك نع كلذ ركنب ال يذلا طالبنح كب
 ٠ نانب يف تافرطلا مظعا لمه دفو ةلودلا وحن دج اثيما ناكو ةعم قحلا نا دحو

 7 رمقلا ريد نم ةبلاخلا قب رطلا اهفرظاو ابمثاو نبدتب ىلا بونع نيع نم ىند رطلا اهنوا
 وهو ملسلا كاذ نم ملاعلا ةحارو باكلا رهن قيرط كاذو اذه نم ٍظعاو نيدنب ىلا

 م ىدتبا ينلا ادبعب ةيارس مملوا يلاهالا :رم ناجم ةموكحلل تايارسم لمع نم لوا
 00 لمعلا اذه دتما هدعب ردو اهفالخو هينوج ايارس كلذكو اشاب موعن ابلك

 ” ىدتبا دقو ةعلطلا ليمح ناكو ةعفانلا ةيمومعلا هذه نكلو قرط ةلمج هلو تانوك اركلا

 1 آ 0000 تاونس رشع وهو هروزا تنك امدنع يم هأرقي ناك باعك يلب

 )0 ادامه الكب ذنأي ناكأم ثبمم ةيرعش هراكتا تناكو هب ىرج اذام يرذا ال

 0 زو نايلدوك دوحو نكلو مظع هصخش راصتخالابو سفنلا ميرك نانبل يواعد
 | اعتخالابد هربص نال هرطاح لجال هوعجرا اًريخاو ةناتسالا يلا هنع هودعباَّلقو



 1 ا ا + قولا كل ل امم

 1 7 كب سرطب 1884 : 188+ بابش بيجت ريمالا ( 0 : 5 3
 5 200 1مقم :1ححال بابش بيجن ريمالا اذهل

 نيم دعس يالا 1887:1488 نزاخلا كب نيطنطست 2 1

 1 1 ' ا 15# : ١1017 نزاملا كب نيطبطسق اذهكا ا

 دب يدنفا ريمالا 18807 :188* بابش دعس ريمالا ( 5 ( ةرادالا منخل ٍ

 ا ل 0

 امو : نهل* نابع ( كيرلا

 ينيوتلا كب رددكسأ ( لوالا .نآجرتلا )
 ىدنشا بايد ٠ نايلبوك « يبنجالا ملا سيئر » 01

 ا 884 بابش كالام ريمالا+ «ناجرت»

 0 ١295 : 885١.-سيرلا كب فيصان « يَرلا فلا, سيئر ا

 يروملا كب ليلخ ا م81 :1884: يعض وبا كب انح « يبرعلا لقلا سئر» 7 07

 3 |6541 دعس كب بيبح 1456 : 47 4

 0 ا ل محلم 1484 : 1118 بيذ يدنا يهرب « قاروالا لق» 0

 0000 اموع : مهد ليمش ردبكسا امو 1

 امكا : ةنس طالبنخ كب يماني « فوشلا م ءاقتئاق » 3

 ا خيفل ان 1 00 دس «نيزج مقئاق»

 >2 تلي دعس ريمالا ا م7 : ١8835 ىرزاخلا نيطنطسق امك : ولك ا

 0 0 اماق# : محا 0
 00 هللا ثفطل كب سبح ١851:2144 دادحلا ردنكسا ٠ »ب ' 1

 ءدنمإ نات نبات ا ب0



 ظ ده 1 لامعا ل نال رس نلا بنتا ظ

 2 اةيعا تن تعلمت و يل ركل تازغلا | ( نوبل 0 :

 ,تثلقل ترج ةثداخس وا هعبوذعو ىعملا لخالا لا فولعم اصخيش دصاق

 ارق دحا ا[مو كارع يف كنوفح عم ىداؤف

 ا, كفرتو يلف اف _ .ارس ادغ مانكلا نكي
 1 0 5 يس 0 0 2 '

ب 3 2 2 4 0 سردو
 #0 3 سر

 اال 0 وأ
 والا لماكك نا ثيح نم  سفنا درا 1 كوماس ٠

 لام عاب اذ'سرطباي .. رقيآب هاج ليجنالا كاجالف ٠
 نينلك نم

 24 7 ناحل هلادبع علل نيندروأ 1

 نب ثرج ينلا ا برملا شو .ءارجلا ةدرولاو ءاضيبلا ةدرولا كو
 3 0 سطل هذه 0 دقو هل د هدرو بزد> 0 2

ر ل 0 ةياوزلا 0 تقو "قد ل ىتح
 ا ك

 ْ 1 00 , ةياورألا اظن رف : ضيا اناكف اعتلقو

 كك 3 لك تظرقف "تربط ذق,ويلانيندررلا ةباود ٠
0 دن 0  .اهعفنيظي رقتلا اذنايفكشالا

 1 ' | لبذ 



 اند * 512

 هل تلقف رورسم لذج وهو هدلاو ابد يتاف هنبل رظنلاب هيلع بتع الو امثريفف :

 تبتكو باوملا لغ
 رئافصلاو رئابكلا لمس مرفص عم هيسللا اذه ١

 ركاش تنك نا هل ادبا بزاكسص يلا كش ال

 . ءاقدضا انيقب و ايكحشل

 مهب كيسردزا ثرص ىنح بقللا اذهب نوبقلتملا رثك دف ( كب ديرف )
 تسلو كب ديرف مهتلج نرم ناكو دسالا ةروض اًعافتلا يحي رهلاك نوكيف
 هل تمظنف ىاتنفر اهبقلو ةيلاثلا ةبئرلا الا لني مل هنا عم هب هوبقل فيك فرعا
 ظ ين" الا تببلا

 هسأر ةطقن ءايلعلاىلات عفر ةبثر ثلاث كيبلل تنا ال

 ني. رورسم روضحلاو راعشالا دشادتنن نيعمت# ةليل تاذانك (اوحرطن ال )

 غم لاق دحاوب اذاو يراعشا ىلع مهكحو مثرورسل رورسم اناو كيسراعشا نوعمسي
 نيله اوعمسا مهل تلفو ثردكتف قرولاب بملدلو راعشالا نم انوعد ءادإبلا هئاقفر
 ةالاح تاجتراو ءابا مععسا أم رخا امهو نيعيبلا

 اوحفصا لب اودقت ال يتلا ثو "ةيصو حيسملا نع تظفح دقلو

 اوحرطن ال يف تعط دف يننيلاب كتيب يرعش حرط يف هتبصعو
 نوب نيذلا كحضف ريزانملا مادق كرهاوج اوحرطن ال ةيليجمالا ةنالا يو

 ظ ماوس بعللا بلطو

 2و

 ( هريثأتو رابقلابعل )
 لعل كرتيف هاوس ةداع عبتي الو هفالخ ةذل لك نايقلا بعل لع نماللا يا

 هركفف ملكتي وا مالسلا دري داكلاب ايثحو ريصيو ةيلقع ةذل لكو هرماسملاو بدالاو
 هلقع رغصي ةدايزلا نم فاخ رسخ ناو ةراسملا نم يشخ بر نا ردك يف ماد

 بلش مث موقي مث سلجي ءارت اًنارسخ تير ناو سحنلاو دعسلاب دقتعي ريصي يىتح
 ٠ باعلالا هذه ضغب يعبط نمو ةكحضم تاكرح عنصن و اليلف جرخيو يسركلا



 6 5 ١

 1 0 هيفاقلا يجي ده يلق يضت نا نم م دادعت تئشنا

 0 ريغ اهنع هتلف ام لكو نوقدصب ال ءارعشلا نا لاقف حزملا 7 داراو
 4 لاح هعبجاف اهماما حزم كللذ ناكو اهيف

 -. يركك قعوطسب نركلا يفدحاالف ةقيقح ملثالا يف يرعش نأ من
 0 يركشاوسليلف قحلا ريغ تلق ناو رككشب موي قحلا ريغل تلو
 ”00 ردوأدج فيلل هنال يركش نم اموضخ كحضلاو ناسحتسالا ةجين تلم

 ا هراشب موحرملا ةنبا 110 ةنس جوزت دقو اديص نم يل اح ًاقيدضو ةربتعم ةوسأ

 "اموخا ةيسىتش بئاصمب هيهاز تسلا تبيصا دقو سيراب يف اهعم هترظندقو يناحلا

 ١ موحرللو ناج فيطللا باشلا امل يتابو اًقرغ لشيم اههخابو ةتغب يفوت كيسذلا يجرج
 نابش نسحا نم في رظ فيطل باش وهو ىموم امهدحا نادلو سرتس يد 7

 دوجلاو مركلاب هئارقا قاف يذلا باشلا اما ةيردنكسالا ليس هتفرع ىر

 ظ ُط أب روس هب رختفل يذلا سركس يار وبا راودا هجاوخلا وه فرظلاو 5

 ل مهنا سركس ناربح هجاوطاو ربلا هوخأ كاذكو هريصع ىلهأ لكل لب ال ريصم .

 3 دجامالا هاينفالا

 يثبب يف اسلاج تنك ربظلا ددع موب ثاذ يف ( نسلا ثبدح رعاش عم ةردان )

 لاقو هب رختفب ناكو رعاشلا اذه دلاو لكألا ةفرغ ىلا لع لخدف 0

 ” ا ءيراام اذه تلق كوجبم ترخأت ناو كرظنني رعاشلا يدلو نال كماعط يف لج

 نيئببلا نيذه ةعمو عجر ليلق دعب و بهذف هبغراو
 رغاصالاو رباكألا مذ همالكب يذلا اذه

 كاش لامميذلا بذك حداق الا ثنا ام

 ةافلخلا ماياب رهظ يذلا رباج ىلا ءارعشلا دحا اهلاق ناتببلا كراذهو

 هبذذكل هب رضب ةفيلخا رمافحجنت لو هتايلمع اوب رجن ؛آيميكلا يف اناثك فلاو نييسابعلا
 يلأي أم ءارعشلا دحا هل بتكذ

 رخاوالاو لئاوالا شغ هناتكب هيذلا اذه

 رباج كلاس يذلا بك زيك الأ ”يبلا غاب



 ١ ل 00 انمألا 7 0 عا يذنال / لاف 0
 اذه تعمسام لاما ناذللا زنك ا فلا فصا عيطتنسا الو *ةأحتف يفوت

 ُ ' تأرف اهلذتم ىلا تبهذ م نزلا عمدلا [فرذا تّرصو قالا يف "داخل :

 ْ 08 نب 0 الو هانرإ 8-5 نك 1 نال حوا 0 هل

 يان هلا رماد نارا عمم ل للا هي اج

 5 1885 ةبس ثاوب رخزشل ةناصا ب 7 اذ نا

 ' ( ودزايلك يرنه مالا هيهاز : ةديسلاا 00

 يزع يزل ' حرئالسا يبدأ اهلل

 يعاين نغم 00 ةيواتنوفلا 9 تنتقل ميج

 ٌ رزا 1 0 يم هجرلا 5 ةشوشإ ةفيفع ةيقل ةيقل ميتا ,عم عابطلا نيل نيجادحل 1 !ٍإ اس يغ ءازنلا لأ نين ىلثا يق ىنلا ةيورشلل يل يا ف
 1 10 ا يلم ا رييوصتلا نن' ازيا تقلا كقو 5 يف لخشلا ىراودلا ةزم . :

 م 00 1 2 4 ت0 تبهذ را نا دان 3 تزاص ا 9 ١

 .تايبالا هذه 2 00
ٍ 

 ءباز 7 لئاغنلا 3 السا نأ 3 ب م
: 3" : 

 را 0 18 030 0 ارك 2 5 7 1 / 1 ا ا ا 01



 00 ليا 0
 ”ةغعفنم ضرالا لها برقا ناك نم

 نراع يفو رس يف قحلا لئاقلا
 00 ةمركحم داز الام دادزا اكو

 رفرش نمو لام نم دادزا اكو ٠
 شعم ناك ام هلق يف طخ دق
 رغص نم تاريخلا ننس ىلع ىشم
 0 الو طق مذ ام 0

 ةبس ناك مي م هيكب

 00 لما يل يذ لكو
 7 0 ا” لاوقا 0 توريب يس مدهت نكر

 3 م دال ار نال .هنامز 15 ناك نا ةديصنلا هذه 0

 ا نيكي 0 نا

 / تبا 1 ا نيا نيرعو مخملا بيح تفرع

 0 و لجرب عم ىتمو يرانلا ا مولعلا بحي يالا فش عع
 7 ةورت فاخ هنا ىتح ريب دن نسخ هتيأام ربدن ناكو هرشاعبو يلع

 ادءاركف ةلمح اعد يلابللا ىدحا يفو لكالل موعدي و هثشنب ىلا باتسالا

 رأ 0 ريبشلا رعاشلا همارك سراب موحرملا نبا مارك كبأ مهرب 4

 00 نينببلا نيذه تاجت راف ةوعرلا 0
 ظ ا بسلا جيدملا ىلا انلقتناو دعو وجبال انفلاخ اونظن ال

 700 بيلا يدم ىلع انورظعا اذهل بيتملا لضف انقشع دق
 ايلا دحا ينف اًاذج هزغاو هدنع ةربسلا ءاضقل يلايللا باغا رطضا تنيكوي
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 راش :هطئاغ : ناك طاق © هيلع: .ىمآلا ١ لقا[

 هذه نا عم هب ربتشاو يواغدلا يف ريوزتلا بحي لحروه (انح صاخلا)
 لام اذ ناكول لجرلا نال سفنلا نم زعا ين يتلا قولا ليصحتل يه امنا ةعانصلا ٠
 نيذلا بلغاو لاملا هذه يلع توملا لضفل رقتفا ىتح ةئري وزت يواعد هيلع تهقاو .
 ريخ يدرلا معلا ةيواسنرفلا لاثمالا يف ىليق دقو ليبقلا اذه نم مث باركلا مهب 8

 : هريوزنب اريهش ياحلا اذه ناكو نسحلا حلا نم
 ف هلم موي لك انري ًاعبط ريوزقلا ماع حيصف

 انحسلفلاناكثيحنكلاو 22 ىوعدب قحيذ لكي داعب
 حابصملا ةدير+ل نيتييلا نيذه تمظنف
 رحابشالا نم اًقوخ ةلظ نم سراحاف فينكلا ىلا تبهذ اذاف

 م

 حابصملا ٍَ زرب انبي نما زربت نا تودرا اذاو

 باكا ىلا ةيديحرلا' ينو ىنلاو .ديملا ةيدق توربب تارسا فرش| ةرسالا لو
 هرعش ءآهتباب ريبشلا رعاشلا يجزابلا فيصان زهدلا اهنع ركذ دقو ةنس نيسمخ نم |

 ءآرغشلا عاتجاف يباهشلا ريشب ريمالا نمز يف ناك يذلا رعاشلا كرثلا الوقن اهركذو ظ

 هالطباو ىنغلاب ةربتعم مويلا ىتح لزت لَو رابتعالا يف اهمدق ىلع ليلد اهحيدم ىلع

 لاجر نيخ نم مث ةريسالا هذه نم مهتفرع نيذللاو يلاعلا اهماقم ىلع ةظفاحم ثرمشتساو
 اهب ىثر يجزايلا فيصان جيشلل ةديصق نم تايبا ضعب ركذا يلوقل انابثاو نطولا

 اهعلطم ينلا ةيرج 1577 ةنس يفوت يذلا سراسإ ىسوه ٠
 رجلا يف هوعدي يذلا بيجي الف رصبالو عمس الب ىموم لايام

 تلوقب نأ ىلا

 رشبلا مركحا اذه برثلا مركب لفو مركلا ىموم ىرث رز يبحاصاب

 رحقلا لزام ىف يرض ىسما ةيبارت سمر نم كلبق ناك له
 ينعم هللا ءابع توباتك يف هلفاحم بس موه ثوبان كلانا

 ريغصأ ١ سم ركامممب اصبح



 م« 285 يب :

 بنح ركشفا هنال لبش همسا دحاو الا مهمدعاسم يلع نوضرعب عيملا رضي
 5 ' ةيئالا ثايبالا ثررح فئيصلا رخآ يفو "لوا هترابز ىلع بجت نا ةيديقلا

 2 اددبا اهقوف نم دحا اف ةبئر سانلا يف 'دابسالاب ينباب كل
 : لبن 5 انداو عبس مالعاو 2ىثرلا ةموح يف باغلا ذوسا مئئاف

 دسالا نباوه لبشلاو
 نيشبلا نيده هل ثمظن دقو ( نوغدج لباخ )

 كال دج دنع نكلو رز وع يدب كريغف

 نوع دجلا يف, ىل تنا ًاقحو لاح لك يف يل ثنا ليلخ
 ىسع كب لياخ يف تلفو

 اسنا هب تودغ دق فطلل اًرط سانلا لكك تبح دقت
 1 ىساع ليلخ كوع دق كلذل 2٠ اشيا كتوه. ءايبنالا . لغو

 ' .ايغارامنع يننراف بائيعيف اهفيدم يف اهروزال موي تررف ( ىلم ةديسلا)
 دب ال تلقو انكحفف هساحن ابيف تبارو اهتمتفف ةرجا ريظن اهايا ينتطعاو ةقرو تفل
 تاجئراف رعش ص هلل

 اهباف ةبالص نكحو 1 ةويلم دوذخ يدك ال هما

 ا بيرق نع نأ ٠ تاقيايسنبلصلااهنيتلنذم
 ' ١غ لزب زاير كاع تيد يف يردجلا ءادب ةنيكسملا تفون دقو
 - نوضكأرتي اعوجوم اضرماوار اذامهنا اندالب يلاهأ ةداعنم ( هراشب روثكدلا )

 ش اوبط دادسلا ا الجرام ل تفداصف ءابطالا لع نوفي ةيحان لك نم

 0 هقرجا 1 مع لاوسا اذكعا يف 6 للا كلت رابملا ةعمندل اورضسا انكفو
 ١ لصو الف طئاسولا لك ىوتسا دق ضررملا ناكو هراشب همسأ بيبط رضح ا ريخاولا 7١

 ' ا هنأ ' اق ببيطلا اذه 3ك ه«افش هلها بسلف حاتراو لآ طاغ ا بيبطلا 5

 هراشأ هتحصأ ١ رهظت و اباصم ادغ دادسلاب ضد ره
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 ١ ل

 5 م * 1 ١ ةآ

 يحتال ةملعتم ةبذهتم !ذح ليذلا ةفيفع تناك ينلا نايلبرك 7 أم ترضع

 اريدكو | دج امهبحي امثدج ناك نائنبأ هنم تفزر دفو اهجور لامك, د : 1
 1 ةوشرلا هبح طش اهيحوز عبو :ثناكام 1

 0 يل رد بيو هوي نيكل دهر خا ردح ( نايلبوك . رداون ) 3
 2 هلاق هجورخ لبقو بهذي زييشلا ماق اقفني مل و زييسلا| ىلو اريل . ينبام هنف

 ١ ديشريشلا هل لاقف هل هبئئاف يشئرب ةكحلا 0 ديشر خيشاب نايلوك ل ١
 ظ تكسو نايلبوك كجضف يدنفا اي كدنع نالا لمعت انك اذامو |

 اهزعبو ءاسنلا ىدحا بحب ًاقوغشم نيررومألا دحا .ثراك (  ىرخا ةردان ) ا
 1 لياقونيدلا تيي يلا رومألا كلذ رفح مايالا دحا يفوهتصق نايلوك فرعف اريثك ٠١
 ١ مكسب مل ليف اهداعباو داب يف ةأرما يننب ميانجل اما مويلا ردص هل لاقف نايلبوك ٠١

 7 هى يلع يلع يل ال ال ال ىعدت يتلا شن نايلبوك باجا ةارمالا هذه ين نمو الكل اق
 كناو كبم نوكشنب عيملا نال لاق يديساي كلذ لو لاقو رومألا فجرف هفيطل
 ال كرطاخل !رظن فرصتلا ةلودو اًراهنو اليل اهدنع ميقثو ل اغشالا كرثن ريدم كتفصب
 ال ماردص دق مالا ثراك اذا هلأسف نتا ىلا ةأ ارمالا يننب سما كللذإ كلزع ددزي

 ١ ةلأملا تناكو نيبرقلا ضعب لأسي .رومألا عرمماو مويلا يراصع ردصيس هباجاف
 ' اريل نيسمخ هديب روماملا ذخا اًريخا نايلبوك لوق قفاو امب اذه هباجاف دعم ةطوبرم

 اريل نيسمنا ير .اةكمو هئايلخ ,ىنب سمالا ردعي ال يك ترايلب رك ىلإ اهعفدو
 :دراب ةمينغ

 فلظوت امدنع يفاداعو يجاص ناك ريما يف تلؤقأ

 ٍنانبل باون ُُس هتسائر٠ .يف ديبعس

 ل ل ام اعل هاندحو دق قحب ! 1

  مهتيبخا نيذللا ضعب 4 اهرسف امدنعو اهنم حرشناو ايقاع هل تلصو 0 هَ

 ظ 7 ْ ابلياق نعلو ابةزخ يلصالا اهانعم
 فيصلا لصف تيضق ففسوي موحرملا يدلو ضرع سس.1484.ةنس يف هلآ 0

 . ضيإلا بسداد عم تيتا لف يئاقدصا فارشالا اهترسا هاف عيج تناكو رب ف



 تلا ازكهو يتبامح شل بجو 0

 : لحل ةصفو ايما ابرق ناك هنا مه ىذالا مدع فيفع فاني ضرف

 ا 0 5 0

 0 كب نيل اتاال ناب زاب يف شرملا ىوعد يف تنك امدنعو
 نم هفرعب دن ال ةنس 49 وه يذلا هرمش لوط ين نال يمابس رطشلا وه يذل

 ١ انيطل" الجر ناكو افصيدشا ببذ ةكلا سيئر ناكو هنع ةروهشم لخم

 . يلاخ نبا نيبو يندب لخد يذلا وهو حنملاب يش لك يواسب لب دحأ رض
 و شرحا ىوعد يف لدعلا ىثم دق كلذكو ادطاصو ءاملا ىوعو يف فيصا

 1 ظ يل نيدعاسملا نم يلاخ نبا فيصان كب

 كنك اناو دج ينبحي ناكو نسح همها سيئرلا عم ناك يذلا وضعلاو
 ةيئالا ةردانلا ةعم يل لصح دقو يعم حرملا امماد تحي

 و دوهشلا 2 يضاقلاو ةكحللا يف ثنك ال ( نسح عم قرد

 ع قيرح هل لصاح هنا اهيف لوقي ةقرو نسح يل لسرا ةيوزئم ةيحانب
 ب ةقحاف ةلازر الب هل لمعت اذام انديف مدلا دام ليلف هعم جرخي و

 و هيل نالدب ١ عم قيرحلا فنرالل ريساوبلا نم وه عبام أ كلش نو

 همنا | ناكو ٠ نسح ءازملا لاوحالا هذه ينف ةضباق ةدعملا تناك م مم

 ١ اهبناك نعلو كدضن اهارف

 ايينإ كلا نمافرصنا ا...( يئالاوضعلا عمةردل )
 | جلال ادع 1 نير تدرب اخ لأ لقوم نب يأ

 م ال اك لل نتا كف يسرا "ليو

 0 اذه



 + مل“ *

 « "يلع يواعدلا » ش

 يلانبا نم امثدحا نيئوعد ؟يلع اوددج .هنراداو نايلب رك عم تساي امددعو
 يف ةعرشلا ثماق اًريخاف هل اهنا ىعدا يهرا يف يل ءام ىوعد ينو فيصان كب ميلس ا

 هل تلمعو ملا ينفلبو ضقانن لمص يلبكو نال امهف زاب يدنفا ملس هل محو نيزج
 يلاخ نبا ىوعدلا رسخو تفنأتسا مث تارشحلا عمم كبس ,ركذنس روبشملا يعل"
 انحلاصن اًريخاو ا

 ليف تنيبال ةطساوب نايلبوك يندعاس ىوعدلا هذه يفو ىل شرح ىوعد ةيلاثلاو :

 رخاىلا بامضا انيقب و هنريادو نايلب وك عم تحلاصن اهدعب و اسرف ةاود لارنج ل صنف ٠

 فسوي رام تابهار ريدل ليكوك اسنرف ةيامح يف تاخد كلذ ءاثا يفو ةدملا
 « ةياما ةيفيك » |

 ناكو ريدلا ليكو نوكأ ينا بلطن لارنجلا لصنقلا يلا تابهارلا ةسير تررح
 امرلاب يف اسنرف لصنق نالا وه يذلا وسور ويسم لوالا نامجرتلاو وينوميرثب لصنقلا '
 ةرادصلا تلسراف ىلاعلا بابلا نم كللذ تبلط يتلا ةرافسلا ىلا لصنقلا ررحن ايلاطبا .

 توريب لاصفنا لبق كلذو اشاب يدبح ذدئموي ناك يذلا يلاولا نم مالعتسالا بلطن ٠
 تأرق ةدوسملا هذه ملا انا امدنع يذلا كب يحوصن توريب يففرصنملاو ماشلا نع
 كب يحوصن صن امدعبف ناري ا يف ةلودلل اًريفس نيعن هلا لاخلا ناسل ةدنرج يف

 دجوي ناك اذا ةطباظلا نم وا وباطلل ناك ن أ رياودلا ميمح نم ينع توريب يف ينيرومأم ن نال ٠
 يقفيطو ينيامح ةيلعلا ةلو دل ت تابق عني عش دج 1 الو اهفالخوا ةيريمالاوما وأ قوعد لع

 يف يمسأ ديقو اشرف ةلور ايام نم يلوبقب ونالصنقلا ىلا كب يحوصن ررح دقو هذه

 فسوي ميظع لضاف لجر ذئموي ناك يذلا ةيبنجالا رومالا ريدم دنع تايامخلا رفد

 نامرع يدنفا

 هضارتعا ببس فرع اريخاو يلاعلا بابلا ىلا ضرتعا اشاب اصاو ريما غلب الو

 اًريرحت ررح يذلا ويسور ويسوم ناكف اباصنق نم تربختسا ةرافسلا كلذكو لبقي ملو
 كلذكو ونالضنقلا" لج مم ةرمغ ١805 ةنس يناث نيرشت ١ خيراتب يقحب ًايظع

 ءيش ىلكال ثراو نييناثعلا ىدصا نم يننا يفحب ةميظع ةطبظم لمع كب يحوصن

 يبتسم



 »م1

 « اشاب اصاو ربص تهيسدنفا نايلدوك »

 1 ا 1١ قلب فيضان وهو دالبلا ةسايس يف رهام لجر :رمو انشاب اصاو وفو سفنلاو
  العاجو هترابم اهريدب ةبفرمعتملا نوئوش اعماجو بعتلاو لغشلا نم لمي ال ناك يذلا

 "راما الا ةحلصم لمجب الو مهاردلا ريغ فرعب ناك امث نايلبوك اما ًايظع اماقم اهل
 ا اهصن اذه مارهالا يلا ةلاسر هقحي تاسرا ىمالا اذهب رهتشا نا لبقو

 اكنبأ نينت

 ا ديلا ميم يلا رظني ءادوس ةيمل وذ نوللا رعمسا ةماقلا ريصق نيدن نانبل يف رهظ
 1 بهزإاو ةضفلا يدعم ًضوصخو اًندعم لب اًنابن الو لل لكأب ال دبحاو لزأ يف

 ” لكأ اذا ضرالا نم ال بوبجلا نم نداعملا جرخت و ضرعلاو لوطلاب نادبل بوجيو
 " جامو جاه ماعطلا هل مدقب مل اذا سكعلابو هيدي كرفو هينراش مسو بعلو كبت

 يفلا تاناوهلعا لرم هلا ليقو نوكلا يف هلثم ناويح ريظب مل هيلجرب ضرالا سفرو
 ط فاطو كالفلا ف تاناويحلا م السلا هيلع حو عمج امديع نال كولا لخ تربظ

 ميجا لبق ناويملا اذه جرخت اينيمرا يف طارارا لابج ىلع ةنيفسلا ترقلسا 'لا هجو

 "نرا اشاب اصاوواتلود لأ.سنف اينيمرا دالب يف يبو ةنيفسلا نم تلفو هتهارشل |

 ةينونملاو ءاعدلا اهلها نم هلو هنم دالبلا يتب

 '  نيكنرف ىلا ةخسنلا تلصوو اهنعس لك تقنن مارهالا يف ةلاسرلا هذه تربط الو
 ١ يد اهب مس الو اهوبجرتو امس اهب» اوبلط لصانفلا لكو تاخالا لك ىلا ثمحرتو .

 . ثدتباو ةلاسرلا هذهيل بسن رداقو كممتلا نم هافق ىلع, يقتلتسا هياع تيياثو يلاولا اشاب
  يلوعفدنو نايلبوك نع رابخالا يل نولقني نيذإلا ةورزنألا ناك ثدي ادنيب ةوادعلا
 .. تفوا كلذ يف دالبلا لاوحا هذه ًائيش مهب نظي ال ىتس ىنع اودعبا نف لوا اهرشنل

 8 يلا فرصتم لك قداصا ترصو اندالب. ىلإ ب فرغ
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 هيتفش كرم هحارخا ىلا هدول

 هدعوو !دج اهنم كح يذلا يبحاصل ةقثلا ذخاف رسلا تكي هحدما يف 0
 هدعو_ نجلا هنا ربظيو كلذب هدعوف بذكلا لطب نا ا ةفيظو هل ىري نا ظ

 . هقيدص يلا مدق لجر لم اههلفم ناكو طتف هيلع بذكي ال هنا وا هددع قاب هنال ا

 مطقني .نيح ًانايحا ناسنالا هيلا رطضي ام. اذهو !ّذا .ساب ال باجا انعم لاق اديلع وا انعم قفاني له ةباجا نيقفانلا مظعا كل .مدقا ينا هل: لاقو صنعت
 نوقداصلا هنع

 عبارلا انتنبل فرصعم اشأب اصأو
 ام6؟ لأ ١88 نم

 0 ةديسلا يلوالا هئحواز ةعف ثناكو نانبل ىلع ًاًفرصتم رضح يطواثزا لصا ترم

 هيمزاحلا يفت نفدو تو ريب يف تفوت ناطرسلا ءادب ةباصم تلاكو 0 يراك
 يس تنفدو .يوئرلا لسلاب تفوث يلا نايلدوك ةجوز هتنبا هغم تناكو اهربق كادهو
 ل زاومدمب جوزن اريخاو اقرب لوزيعجو ز ذخا دقواهرلاو ا ارما راوجب هيمزاحلا

 . اههتدلاولو اهلوهيخاو كب ليئاخخنالا اهو !روكد نيدلو اهنم قز رو لصالا ةيسنرفا شيز
 . يئامودلا ينبح هجاوملا دنع الزنو ايروسىلا 15١07 ةنسيف اورضحخ دقوةلودلا نماشاعم
 يلوي نيرتاك م هعم اشاب 3 ريفحا دقو روما يف كالما ليك

 قوم 00 0

 8 تزاغلا يس ناد ثوريب يف اشاب:اصاو ٍ اريخاو هدالب ىلا 8 قيال: نابإ

 داب سرا كلذ البار عدم يلع افلم

 ةينادص

 م8



 ك 00 00 بدذو تايدالا“ نع 372 هناريغيه دلوأ .مقوت مب سدلوبلا رب ربخاو :

 و كاذا .دعبا,قبقللا بنذملا ,هنال هتدلاو رمالءاريل فالا.ةتسبةلايبكي هدلوىلع ٠

 00 0 بط ةماصلا كم
 قرفلا عقداو ةيزلا أ ءاوسب يناتف قلح ل دبتما ديرا ين عئاملل

 ام هريخاف نيش يواسيب ال"جاجز نم.ه هارذ هنت قلحلا فخاو نزخلا
 *,لد توري ِق خامل لب له.امأسو.لز :ملا ىلا هجوتف ربما اذ نجي نا

 :١ الف اهلح يقاب نع تقلع تيدي ىلإ هلشرت ملامنال الكت باجا هاوسب

 3 ا اريل فالا ةتس ون يواست تناك اهياح نال اهيلع يمنا عاجنب ةريغم

 1 ' ريمإو اقع لقب ةيبصم يف مقو اذ ذا نادنالا ناريغ ٠ ليدبتلا اذه ةي

 الا | نع بت اهب لثما: هي :قديميل سلا اذه هل ف دكت ىتج ةزصبم بلطف تافارلنا
 دع , ةينمرا ةأرما .اوريضحتتساو: يارلا ادله ىلع اود. تعا مهتاريغ ىضبملا مذخاب
 ] الوالا نم لزاملا صاخشا لك ابماما ا ال اقيم سايل

 3 نا تلاقو تبن اريخا موهغم ريغ مالكب مدمدنو روخبا ع تأدتباو مدخلا
 ْ دباو. هلجعب فركب م نا ةعاس بفصنا دعب هيطب ىف ينيس الا اج فرجا

 لدلاو نضج ىلا ضكرف, ليربتلا اذه لمسحب نا ةنبكي لو. دج دلولا فاغب ةفينم
 ١ م لا اديه بزر ادلاولا عجم ايف كلذ تاما يماباي انا املئلوقيروا يكب اداو
 ءاتب ةصقلا (ثربخاف ,هالأسو [دلو وهن قراببلا نا. افرع امنهنال امتبيصم

 ا را 0 ةصقلا هذه ! يثريخا دقو كرامإ 1 ثيحب سيم

 هب هب هلو يدنا يلا د

 اد ذاب يفون كب درب“ هدلو نأ كلب يرخفب تملا.ينلا بئاصملا ةلبح نمو
 ال 2 توديب ل هاا طرز هيلا عدا جادا



 4 ةأالؤ +

 هذه هلصاح طوخ ًاعساو ةربالا مرخ دجول حيملا مرظن وا كب يرذش نمز يف ءاينغا ١

 كب يرخل تافض
 نرد فاخيو كب يرحل تبي ريدب كثراك يذلا وه ( هليكو عم ةردان )

 كلبا ..ةينما عني تح ميما هحوب سبعي تراك كلذاف هم ريقلا ةلخادم

 سعي ةناومرو سجود 1 هيج دوروع اجرا

 1 حو 00 520000007 - اهيل ف دي دج ا نيب“
 هدر سيت ووجب جا يحيون اسوم تك لح

 تاذ يفف نم قياضتي هليكوو ضصاخثالأ دحا مركي كب يرخ نراكو مهم

 يلا مدقت كبلا نويعل مزاللا جالعلا تيرجا نا دعب سولج نحنو مون

 ماوعلا فرع يف ةقيضلا نيعلا تال عيملا كحضف ةقيض اهنال كنيعل ءاود ال
 هل ترج كانهو هتلئاع عم ةيلعلا ةناتسالا ىلا كب يرخن هجوت اريخاو اهاوس قيطن ال
 ظ ظ آي م

 ةيلعلا ةناتسالا يف هتصف »

 هباضصا لك رع لأس ادق اهنكس دق ناكو ةيلعلا ةناتسالا ىلا عجر امددع

 فلخو يفون هلا ُهل لبقن اًريفك هربتعي ناكراج نع اصوصخ ةرم لوا عهفرع نيذللا
 سمخ هرم باش ناكو بلطف اًجاتحم ىعضاو هيبا لاوما هدب راوطالا يقتسم ريغ !دلو
 هيلا ريضحاو كتضاخ تيبلا اذه ربتعا هل لاقو هازعو هرطاخ بيطو ةئس نب رشعو

 اًدج اك ْذ باشلا ناكو ٠ ريغصلا هدلو 0 ًاصوصخ جزتماو هيلع ددرب راصف تش يتم

 نبال لاف مايالا دحا ينو رح وا ايس اميدق اهنومسي اوناك يلا ديلا ةفخ ةعنص عت

 ىلَعالا ربظي ال رمالا اذهو زودبكلا فشكو هو ابي ارم فرعا يننا ثديلا بحأص
 ساملا يلع ثللتما ال يننا هباجا اًنايع رمالا اذه كب را تببحا ىتم |ساملالا نم صف

 ينأت نا قفوالا لاق مزاللا صفلا اهنم دخان ثدرا ناف ةريغك ىلح يتدلاول نكلو
 رغشي .نا نود اهديعنو قفاوملا صفلا اهنم راثختو غئاصلا ىلا اهذخانو ىلحلا ةعطقب
 صوصفلا لدبتسيف غئاصلا يلا ىلطا مخاي باشلا راصو رمالا اذه ىلع اقفاوثو دحا انب

 ىلَع ىهتنا ىنح اذكهو *يش اهنم ةقئاوي مل نا الئاق اهديعب و بذاك جاجزب ةيركلأ
 يرفن لذاملا بعاص بهذ مون ثاذ ينو ٠ اهنم صف هز ىلع ةبجعب ملو ىلحلا رئام
 اهنم نسحاب اهقلح لدبتسي نا ُهل رطفن قوسلا ىلا ان افلح ةسبال تناكو هتنبا عم



 . دا كا ع

 07 هئقوش يذلا اناو اذب ىردا
 _ ١ يقراباف ةساعن ثرعتسا مث يثراج ام 3-3 ترج ال
 70١ يلرازشلابخنمديطنسحاب يفرانا لايغار ينج تنمخا

 11 اههيبحداعب نمث حار حورااو سصديح ريغ نينوعلا ثروأ ام

 000 اميلي يتحبم ىتباو ىفمث هبي ادب فيط الو ثدا
 هيف داقرلا ينكمي ناك و

 يمان كب تيسر خف
 كم تاجوز نم هتدلاوو يرصملا اشاب ميهربا ةدم توريد كا اشاب دومم نباوه

 ينغلا وهو دسجتلا قدصلا وه اذه لوقا ؟ ثوريب يف تفرع ةبوبدحلا ةلئاعلا دج يلع

 سيئر نينعت هناييدا ىلع ظفاح نم لوا يكذ لقع وذ في رظ فيطل ميركلأ فب رمثلا
 برخي ةقدب لاغشالا يف ميظنتلا بحب صاخلا هبيج نم اهتقإدح لمحو توريب ةيدلبل
 ىلا ًقرصتم نيعن قوذلا وا ةسدنملا ماظنب الخ هدجو ىتم اًقلبم فلكر و لمح ام

 يف يفوت يذلا كب دوممو كب دبحا امهو هدالوا ةيب رث ىلا عطقناو ىف عتسا م سوابان
 مئادلا نزحلا هل ىضاو هدلاو ةايح

 لك هب يدنفا و أ بذكي نكمي ال قدصلا يف كب يرغن يف ةليضف لضفاو
 وه اف ينغلا اهيا تنا نكلو رذعب فيعفلا وا جانحلا وا ريقفلا بذكاذا نال ينغ
 تراسالا نوكي ال نال هتاجايتحال اًرظن ريقنلا دنع لاكلا ليحتسملا نمو كرذع
 نكلو هتايبدا ظف+ ةمزان ةوقلاو هئاجايتحا ايفوتسم نكم مل ام اتطاب و ارهاظ الماك
 اذامل بذكت اذامل كتاجايتحا ءافيتسا وهو "يش مهاب كيلع هللا معنا دقو (ينغلا اهيا تنا
 يف قب ريقفلا ناك اذا كللذلف كنم رغصا وه نم ىلا الغم يطعتو الك نوكن ال

 لاق اذهلو تاونس رشع اهلجال ينغلا هيف قبب نا مزاي هبذك لجال مانا ةرشعربطملا
 توكلم ينغلا لخدي فا نم ةربالا مرخ يف لجلا لخدي نا نوها عيبنملا ديسلا
 دجوب لوقا نكلو ةربالا مرخ ُهل عسوا ناكل كب يرفت نمز يف ناكولو تاومسلا
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 الع ام 1 ين

 / 1 | امك وربما دقوا اكاليخس الو ديك الب. يفا ىار. دنق امدنعو

 يمد كفسب 0 مدأ ينك" ىزا نود سودرفلا نم ينوجرخاف
 دش دعب قريد بلق قورحم ادغ حالما يزوبم نم لك اذكيف

 1 ' ٠ ( يواكغ يدنفا ملس )

 ةفدصلا نا تملا نمو يذلاو قيد هدلاو تنراكا 5. جلا يقي دص وه

 " يتلا ةيزاجلا لفف نم: اذه لعلو رعشا نا نود نسكملابو يل اًقيدص يلها قبدص لعجت
 - ملس عم يل لضتن ام اذهو حلاصملاو حاوصلا تقلتخا ولو ءانبالا ىلا .ءابالا نم لقتنت
 اندعب نا دعو انس ينم رغصأ وهو توريب يف ةينطولا ةسردملاب ةوس .ايلعن انناف يدنفا

 تناكو ريما يف اصوصخ ةراجتلا ىطاعتي هتيارف توريب ىلا تعجر ةدم انضعب نع
 إلا لقلي الون هلغش ضع .ءيش .هييلب ال دج لجر وهو. ليم رفك يف ةناخرك هل
 تافصلا ةماك ةجورب هلارتقا .هقيفوت «ضنرمو مانلا .حاجنلا مجن كلل ذلو .لمعلاب

 هل قيلت
 ( يددفا مبلس ةجوز )

 ةبحم هجولا :ةشوشب . ىقاث :لقع تاذ .لاككلا ةقئاف ثاذلا ةفيظل ةردخم فن
 رثكا ةيلقعلا!تاذذإلا ىلا تفتلن ةملاغ ةيلزنملا ةيصوضخلا اهاغنشا:ةزبادم ةدوؤو ءاقدصالا

 اندذلب ذي اهرابتعا حيو ةيلعلا تاغحانملاو لوقعلا يوذ بحت ةنزلاو سللا نم

 كررت. قيقوتلا نا راصتخالابو اهريظن اهدالوا تير دنرةازل سرك لح

 ١1٠08 ةنس رخاوا يف هللا اهمحر تفوت دقو نيجوزلا

 1( تي ياش ماهسب ”الزغتم تلق )
 ابيذعت ذالوفلا نم فاخن انسل لجو الب, ىلق يف كبابس.قشرا

 انوذت مهسلا بيذت دق هرانف تقشر يذلا مهسلاب بلقلا رعشب ال
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 لذنم ترم يواعلا قباطلا نطفي. ناكو عيبلا سلجم دعر دعسا موحرلا لذأم ٠>
 اخ موحرملا ثنب هنح ةببدالا هيجو رو هللافطل موحرملا هوخا لفسالا يفو يرم ثبب ٠

 بسوي موحرملا انعم اًقيصمناكو اًقباس اهتركذينلااهجو زو حرف هفيفع هديسلاو رفصالا ٠
 ىلَئانلك انيكو كب يرخخ ةداعسو شافتث يحرج جاوحلا ادقبدصو ليما ثوصلا اذ دعر ٠

 ىلا لبماو رعشلا يدنع جيبتيف حارشنالاو رورسلل الا عمدت ال ماثوو ماث ينافلا ٠
 لزغلل وا كفا اما راعشالا .ديشنا ئاد تنكو يقيسوملاو انغلل ًرظن لزغلاو مظنلا

 يناب كك ينلاح تناكو ٠
 ينح نه كبلق هللا حارا يحب ربت اذه لك تلاقف ثوكش
 ٍبلقلا يجيشلمفب اذهاموتزبص . اثنعت تلاف دجولا تميك الو
 ينذ نم دعابتلا دتعتف اهاضر  الاط دعباف ييصقثف ونداف

 يرق نم رفنتو ىدعب نم مجزتف اهوسي ىربضو اهيذؤت ىاوكشف

 يإ رنم رجالا اوبجوتساو اهب اوريشأ ١ اهنوفرعن ةليح نم له موف ايف
 نورسي عينجلاو اًرهجو اًرس راعشالا دشلا مما تنكو ىرم تبب ةيفيص هله

 رعشلاو ءاكذلاو .دوعلا فرعو توصلاكه ئاقدصا لع اهب دوجي ةيزم انم لكل ناكو اهب
 كاع نع هئلف امو روعسم ةناك ايم لك ناكو ةرشاعملا نسحو فلكتلا مدعو

 اذه وه تاديسلا يدحا

 (اهباسأ نع )
 رعاش "يف .صفهش لك شاف . يفافع ىلع لوزعلا نم ثركش
 ركاش داوفثكلم ىربطيفو كاش مالك تعنم دق نطلب

 ( ضبا اهو ) 1
 رظنلا مهسا يف اهلا دبع داطصت 2تذخا اهل اًدبع اهينيع تار امل
 ردقلاب دبعلا كاذ حبصاو يلق .. تذخا اهنافجا تكرح امدنعو

 ( اًرخخ ناكو اهسرض علق يف تلق )
 مهشورع يف كولم هلت ملام 2ىنم بيبحلا رغث نم سسرضاي تلن دق
 مف رعا نم اًريمخو ادهش ض مت. اسرخنم تنك ندعب ماع نو ٍرشع
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 يكرتلا نم هفرعا ام اع اندعو كلذل عيا قفصف
 5 «ةروهشملا تايبالا سيمت »

 ' افراع وهو ليج هنوص (اةزراكو تايبالا هدف ينغي دعر فعلا موحرملا ناك

 ١ اكرم تف يفاايتنخل اهنم تررشو هم ,اهتمعحف :قيب علا قيضوملا ديلوضا
 ينو ١885 ةئنس

 اوهو اوهس كاسل ىدبت اذا . هلو هب هل ىظب يلق تبذع

 هل تلقف هان ديدحلا ىطغ هلبقب يفرط ىار دق امدنعو

 ىرإح ىو دق ينع درولا بجحن ال

 و 19 !هجور اع كود كو بوذا ؟ ينع درولا بححم اب

 ما ةبحلا لها ىلع الد اذ له. . ملا باذملا هيف نم كانضمل لقف
 هودوا ينادق يف ثركف

 ىف ولبلاب امثو ةكداوف ىتح ىبسر دادولا ريغ ىلع يلف تلخب له

 ىما مار لاخيا تيار لب ال لاقل يسع بوتي ىتج هبثذ نع هربخاف
 ردسجلا لخاد نم يلا بلق ديصي

 هتمظعأ ايئدلا عفت نأ ديري هناجت يف هسدخ شرع ىلع بر

 هتلوضب وطس امعاو هدصقو هعبحم تيس اًروج كسفن تلمح

 يدب هتكسمت“اف كداوف ىلع

 ظ ( يرم ثبب يف 181 ةنس فيص )
 بعت وغلا يا ليا تنكت نس نيرشم نإ فيما اذه يدا د

 . يننكمب يتلا مابالا يثو من , الومهب يابا ال ةقيقح اروع ثنيكو سواجلا لوطو ربسلا
 ةقاطملا ةولا نم لك ةفك الب اا عمت انك ايلال يثداعس مايا نم اهرابتعا

 ناكو عوبمالا يف مابا  ثوريب يللا لوزإلل ينرطضت لاغشالا ثناكو هتارابزو هسبلب
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 اريصالا هاما ةدئا مم نم تدنا | كغم تمقوت ةثداملا هذهنا انتربخا اما ماب 1 ٠
 ةفسلف ديزم ةلأملا هذه جاتحتاالو لولباو باو.زومتربشا يف رهظ دقو 1870 ةنس |
 تبهتنا اذكهو حازلل بوعلملا اذه ٌهعم انرحا اننأ فرعو منتقا يلكلا بعتلا دعبو ٠
 مريلل اهركذن يتلا ةصقلا هذه ٠

 ( نيبواكرفلاو نيينائعلا بطلا .ضاخ ةنجل )
 تنكو ثوريب يف ةيواسنرفلا بطلا ةسردم ىلا صاحنلا رنضح. 14.0 ةئنب يف

 ةناتسالا هزم: ًدفو :صاحفلا ناكو نيعلا:كيينيلكاو ىرغصلا ةجارجل ابالم ,اهيف '

 لي ا و ادويس ةراديج يوما وراح روع حا

 ها لاديف ذاتسالاو نويل نم اروم ذاتسالا ثنودواسنرفلاف !سنرفو ةيلعلا
 ةسردل»٠ يف ةحارجلا عم هيلوا ذاتسالا ةافوب فارغلت درو هخي راو نويل, نم سالاف

 يف للا اشاب نيدلاريخ ريهشلا اشاب ليج نع ًالدب .ةناتسالا نم رضحو ٠ نوبل
 ةلوانل يدنفا محل مماءدف كب. ليعاهماو كب .قيقوتو ةيركسعلا ةيناطا لا ةسردملا

 يف يركسلا ىهشتسملا سيئر كب. يريخ نيوعدملا ةلم نم ناكو هلزاب .ءاملا ماعط
 نويسموق سيئر ناوعش كلب روصن»و همردنجلا نادنموق ةعمشلا كب يحيو ثوريب

 ثنكو ثوريب كراج رطان كلب .لماكو دوو دمحا كلب يرخت لاجلاو كالمالا

 فا لاقو "ني ضاحلا رثم برشو .:مجلم ضينن كلذ. ءانثا ينو نيرقوحتفل ةلمج نم
 ديحاو همقشو قيفوثو يريخو نيدلا ريثك يبدا فادلو ىنعم لك تعج 'ةدلجلا هذه
 ا مما أنم لكل نا تلفو تف كلذ .دعبو 0 لماكو دو#و

 كعضف تاناويملل الا _ لاقي ال بقل وبف مدلم الإ نيدلا ريخو دومو رك اشك يلدا
 كب قيفؤتو اشاب نيدلا ريم اًثيش مظنا لا روضحلا ينم بلطو يلوق نم عيمجا
 نينببلا نيذه تلجتراف كلب ليعامساو

 يريخ ىرا دف ينبدب يقبفوت لهعامسأاب
 يريغ ىلا ايندلا ىرا يقيفوثو ىريخ الب

 قيفولو ريخ الب ايندلا ىلع فسا ال ذأ

 اثكاس ةيقب .اهلهجا يننأ ثيحو ةليللا كلت ةءلكتملا ايف ةيكوتلا ةخللا تناكو
 ] 3 يفنا هتبجا يروا ةفالا فرعا تنك اذا ..نيرصضاحلا تاوذلا ؛دجا .يناأف
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 7 نراو فلكم الا انا اف ينم ىديساي ردكتل ال لجرلا هباجاف
 رصف يل عفدن اشن مل كنا هربخا ًاًقارغلت ىدج يلا ررح كيلع ان

 تفتلاو عفدا اشا مل يننا هدجل فارغلت لسرا نا لوقي هنا اوعما اوعمسا الئاف
 ىلا هتلخداو هديب محلم ثذخا مئاتشلاو تابسملاو خارصلا دعبو هنعلو
 | هل تالبأو ةقرو.هتبطماو هريرجت لع كب روبح بجا هل تلقو اهب انلك ينل

 لوالا ريرحلا بتكف ىوعد كيلع ردصي اليل هبست الو هقشت ال هل تلق ينكلو
 ' ايسوخو هإسرن يبل نم هتذخا 17 اير بك 6 ةيسم 2 هقزم

 .لجرلا رظن نيحل ةصقلا هؤربخا دقو اكع نم يجادرقلا روبج رام ناكو ةيلديصلا

 ل انلق رئئدنع دهن هعمل نم ملم لأسو كبروج هدج نع هلأسو هيلع
 .انلق لبقي لف كيلع لكلا ةنال نيش هدج هطعي لو جاتحم ُةنال طقف الابر هطعا لم
 'باجا ديدشلا حاملالابو ماردلا هيلع رفوتف اًريقف هربتعاو ضدرم هئوكل اذا هواد
 .لاقو ملم انيلا تفتلاف يرهزلا ءادلاب باصم هنا باجا ةضرم نرع هلاسو انباط
 | عدم نيس ةيناثلا ةفرغلا ىلا لخدي نأ هتفلكف هلذرا ام مثععسا
 كالامتا مل كلذ دنعف هصحفي محلم ىدتباو كضرم نب يثرا ملم هل. اقف

 هدر احلم انيكرتو لاح انجرخو لجرلا كضو ةيف ةفورعملا ةبقبقلا نزع
 .ةصقلا ملم ذل ديعب صخخش سم ام لكو نوكحن :بوضحلا ناكو انجرخ اًريخاو 70
 نا هتفلك اريخا نيتعاس وجن لاحلا هذه ىلع قبو شطعلاو قملا نم قدتخي داك ىتح

 مغبس دعب لوقيو هتصق يلع ديعب قب رطلا لوط يقبو انرسو ماقف لزنملا ىلا بهذن
 رص هلزنم ىلا انلوخد دعو ٠ (شرغ نيعب راو ةسسمخي ينبلاطب ةنس نيرشعو

 لسراو ناكدلا ةرجاب ينبلاطي هديفح عم لسرا كب روبح ترا .الئاق امسا هنأرماب

 ”كعمدارا كئاقدصا دحا امبرا تلاق 0 الف بوتكلا اهلسو هيارفاف بوتككا اذه يل
 .ةبولطملا ربشالا نا فرعي نا هل نيا نمو لاق هناسل نع بوتيكملا كل لسراو حازمل
 هديسلا ينتلأسف ةفرغلا نم جرخ اًريخاو تكسف ١8716 ةنس لولياو باو زومت يف“ ينم

 اهجوز عجر الو باجيالاب اهتبحاف. بوعلملا اذه ُهل تدرجا ىذلا انا تدك اذا اما

 2 تلق ربشالا ةفرعم هل يتات فبكت هلوق يف بذاك ذنا لاف ةلابملا ةقيقمج ةتربخا



 ل
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 ينلط لبقف ضيبالا سايلا ةاجرتو ةبيلاساب ريبخ تناو حارملا الا اندصق امو كب روبج ٠

 ميكملا
1 

 ىلا لخدنو كب روبج ديفح كنا يعد تلق هلم“ نرا هيلع بجاولا نع ينلأسو
 صج م سيوتس مع

 1 2 326 د

 ديفح تش دق نوكي كلذ لعفول تلق ينتمي هلعل لاق اهماتب هتضق هتربخاو

 ىلا ةفصولا هذه يطعتف ربظلا دعب ةدحاولا ةعاملا اًدغ راهن يرميطا دوعسم ةيلديص

 ي ديفا 7 باح ىلع هفضا هل لوقو نأ كيم نلطيف ءاودلا هبم باطتو يلديصلا

 تلعفف ينرما يدج كلوق ىوبس هبجت ال كل لاق امو ريرحتلا هللسأو هيلع كلديف
 ةلواخمل انوعدي تا دوعسم تفلكو قافرلا يفابو كب فيصان عم كلذ دعب تعمتجاو
 ماعط لكال اهيف عمش انيك ةيلخاد ةفرغ اهيف هدنع نال هيل ديص يف دغلا ربظ ماعطلا

 ينأي يذلا ىلالوقي اذام هتربخاو يوشم ملو هنيبللا صمح سمدم لوف ريظن قوسلا
 ةيبطلا ةفصولاب هل

 لكالا دعبو هتيلديص يف ماعطلا انلوانتو ربظلا لبق دوعسم دبع انعقتحا دغلا يفو

 وهو يواكملا هقاطلا ليلخ لخد هلاحلا هذه ىلَع نحن ايفو يسرك ىلع انم لك ساج
 كالمإلا نيفل نويسوق سيئر ناوئش كب روصنم هدنع انكاس شراك يذلا
 ا ثوريب ُهببس

 يئازاب اسلاج ناك ىذلا م ىلا يربظ ترداف كمضلا نم كلامثا ل لخدالو

 هاطعاو دوهس ىلا مدقت ىذلا لجرلا ظحالا اناو اهأرفا ترصو ةديرح ثتذخاو

 ىدينا معلم اذوه يلديصلا ُهل لاقف سراف يدنفا محم ىلعاهنث ديق هل لاقو ةفصولا
 ةجلاعملا ديري ىلا ضنرم هلا نلظ نال ثفتلا هسا مم معس الو ناشلا اذهب ةملكف انه ْ

 ايطاخم هل مديع ٠
 يديلا ملي روتك دلا كترضح له 1

 معقل الس
 ٌمرصو هآرقف يرق هلوانو ايحنفو هنيدع نم ةظفحم ذخأو هنركس لجرا ررزف

 لخنو كب روبج لاما رظنا ىلاعت لاق ذيرت اذام تلق ركااش اي رك اش اي يلاع توصب
 كالذ دنمف  'راكدلا ةرجا لطي هنا لاق هيف امو تلق لاع توصب ريرحتلا اذه أرفا
 هند هل مشو لجرلا ىلا محلل تننلا اًريخا ةارقث انرصو زي رقلا ايذخاو هيج انكي 1
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 لبرج نال نع ارق 3 بأ مهي ةايح لمع يدارم يل قبلرل ةرم
 مير ام لعفا يل

 ( هلم عم ةردانلا )

 هيف تلف ياوس طخب اًريرخت تبقتك ينادلا موبلا يف
 مخنالا.سراف ىددفا مهم ريبنثلا روثك دا ةرضخ ىلا
 ضارمالا ناعيا ابل نالاو ال هيمان عترفخ خال

 : 00 وار ار ا ةدنس !لولاو انناوأ ومنا نيفلا هنؤلل
 ىلا هحوشم وهو ميل لصاولا انديفح عم ا هواسرا ؟تمذ صالخ مثدرا ناف نالا

 حانت مرج ةعفد اوبل مل ثراو انيلع ابخاو ركشلا نوكمو ةجلاعلإ تثوريب

 1 مدقت رابتعا لكتو يغالا اذ ىلا اننوجوختي ال نأ لمّون اننا ريغ لوضالا ىرجن
 1 ' كاقب هللا ماداو اننايجت توضح ىلإ

 ١ ظ | 857 ةنس رابا ١١ يفررح

 : هللا زر روج

 .ثككو انروضحب محلم ىلا ابلصوا ةقيرطب ثركتنا ري رقلا اذه تيبنأ نا دعو
  دوعسو اشاب اصاو ةدم يلرعلا لقلا سيئر سيرلا كب فيصان هريطستب يد ايل
 00 يقالا صخلاب تركتفا لمأتلاو ىورتلا ددزم دعبو ءاقذصا ٌةدعو ىرميحلا

 (نناقاؤ كب روبح ديفح هناب ىعدملا هقاطلا ليلخ )

 0 دلا نودسف ةلاكيم.العا جربلا ةحاش ليغينلا ارتاكلا ةدناكوأب موت نك"
 نمل هذه كيف فوت ضيبالا شايلا .هجاولبا ىعدي اكغ لرد ضرع ذنع

 فيل وهو ةعم حزم اكعنم لجر هدنع ناكو هينيع ةملاعملا 1١8 ةنس يفاغلا 59

 اوبج ديف هنا معزي ناو ري رتلا هللسا نا يل رطخن ةغبصب ةنكل رعشلا بئاش اًدج

 أف اهب رسن نا انكمي ةطيسب ةمدخ كنم بلطا يننا ددجلا قبدصاي دا 'تلقو كب
 3 سرا هيسدفا محم ىلا ريزقلا اذه 0 نا كلف نيملاو 0000 فات

5 
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 ملاهي بسلا نييطلا :نودفسي نيدلا رم تاركي ريلظل هبسغل 0 2 1 ظ
 ةرماعلا دادلا ىلا انلصو اًريخاو ءافشلا م اذا موصخنولأس ال مهال ماضرم ٠ 00
 يننا لافو ًابلظع انافتلا يل ربظاو يناجم سلجو فللو ةشاشب لكي كييلا انليقتساف ٠
 الف قرغ نيد دلولا رجا كلل انسح دف الثا يفذاب يف راسو ويس اب كلل نونه

 ةمدخلا هذه مدقا نا ثركتفا يلا ريغ قهاش ٍلحمنم تطقس يننا تندلظ همالكث عبس

 كيب اي هل تلقف يديم لاير نم الدب راوشملا ةرحا امشرغ ضبقا نأ نم اًريخ انام ٠
 هعكرتو يبرافاو يدلاو َّلَع كنافنلال اًرظن كبانجل ماركا ةمدخلا ءله ك مدقا ٠ ا
: 

 ؤ101010100000 000 ل

 رفصالا ا ا ثدكو بطلا نمي .

 ءابطالا ةلقو .

 يل درو نيرهش وحن دعو يمورد مامثال رصم ىلا وسو لا ىهتنا الو

 بلطو ربشا ةثالث نع ناكرلا ةرجاب هبلاط كب روبج نا هيف لوقي يدلاو نم ري رت
 هلاو نيربش ةدم هدلو يتجلاعب كب روبح ركفي نا يدلاو تبجاف هل اهلسرا نا ينم

 ربشا ةثالث ةرحا بسحولف ةنم اهذخا نا تلبق امو ًاشرغ نيتس يا

 يل اًيفاب نوكيف (شرغ نيعبراو ةسمخ هواطم نوكب (شرغ رشع ةسمخجب ربش لكن اكدلاب
 باطخلا اذه اّدر لئا مل يا ربغ يل اهسري نا هنرجر اًشرغ رشع ةسمخ هتمذب
 قبرا 1 8 تراكأو ت تو ريب ماعلا هامش 3 3 يمرد 4 9 ْ

 ا 20007 2 ع هديل ناك لخدف _ٍ بغرب
 فراكذدلا ةرجا ينم هب بلطي كب نرخ سرع تاكا ل تأرفو سوات هنوغد

 ل تحرخ كلذ كنعف اديص يف هتجلاع يذلا ضرما ريرختلا رضحا يذلا ن :راكو

 يثطساوب كءافشو كايا يتجلاعم تيسنا هل تلقو نعلاو مت مْشأ ترصو باوصلا ةرئاد

 .:رم بهذف ارم اًخيبوت هتخبوو !دج ًايساق اًباوج ا ؟دنع يل امو
 ةلوحنمو اًردكتم ياما

 ًايظع !ذخأم سحمتلاو ردكلا ةنرلعلب ةصقلا هذه محن“ ايربخي نيح ناكو .

 تف ةصقلا نم رثكأ محل سمحت نم كحضن انكو ةمابدلا كل همم تلصح اهنأك

0 ١ 



 يب «"8 »+ 8

 |08 ةنسلا هذه بببح اجاولعا يفوتو تافصلا تالماك
 00 ( لاق زر كب روبج )

 | ملم هدلو جوزنو يئأرما ةمش جوز وهو اديص يف ميما لثعا تاذلا اذه ناك

 .ناكو رصمو ةيردنكسالا ىلا بهذ ةريسالا هذه دارفأ ىنغا 00 القث هديسلا ينابدم
 0 رغلاو ثوصلا بخي ناكو كالم اهيف هل لزب ]و اشاب يلع دم مايا: راجل طابمو يف

 7 هروهشم رصم يف هنك أس عم هرداث هلو مبعم ةرشاعملا فيطل ءاسنلاو

 0 للا ةيرأ ينو مارتشا يذلا دلبلا 55 هيلع ماقو هبارلخ ًاببس هدانع ل ناكو

 1 .. يلاهالا هيلع جاماف ١ ريخا لتق كيسذلا راجحلا مهنيش ىعدبو زوردلا نم اهناكسو
 1 ١ اذا دعو ةنس نبرشع ٌةدم زيمو فنأتساو ىشنف مههرق نم كب روبج اودرطو اوصعف

 | ايروش ىلا رض اهب هل مح ةيلعلا ةناتسالا يف ثاونس رشع ىضقو هكالما لك عاب

 . .مدالوا نيب هلام مسقو ىدوهلا داي.شئور ىلا اريل فالا ةعبراب اهعابو ةدلبلا ملتسأو

 هلبق تفوتف هتأرما اما كلذ دعب يفوتو هراشبو زيزعو ميلس يلدع ممو ةثالذلا
 لوقتف سراف ىدنفا محم عم ةصق ىلا عجرنلو ظ

 اديصب للاقز د كب دوبجو سراف يدنفأ رحلم
 - رفصالا ءاوهلاب ببصاو رصمب بطلا ةسردمب ذيل محل ناك 1858 ةنس

 هدلاو ناكو ءاوملا ليدبت لجال ابروس ىلا ناو هنم ينشو ةنسلا كالت لصح ىذلا

 ترئشاو توريب ىلا تينا ىننالاقف ٌهناذب مكب ةمقل[ لهل ىور دقو اديصب 0

 "11 نلكاع كاك يح ادبم ىلا تبهالوا ىرمبملا دوعسم نم :ةيودا: شعب

 ناكدللا ةرجا َُط انقفتاو كب روبج كلم ببطا تنكو ةيودالا هيف تعضو 1

 ةنيدملا جراخ بكاس ناكو لس هدلو ضوم كلذ ءانثا يفو ايرهش (شرغرششع ةسمخ
 ةرم داراو هجاءاو هيلا ايموي بهذا تنكو هتدايعل هدلاو ينباطف ةيديئوفيتلا ىجلاب

 م ةدم دعنو يسفن ُّط هؤافش ةديع تذخاو هعبمطف توريب نم اسبط يعدتسإ نا

 ئ هتثنهتل هللا ق زر هلخت هبراقا دحا عم كب روبج ىلا بعوا نا يرلاو ينفكف ةوانش

  انرا اًممزم تنك يتلا ماردلا يركفب بسحا اناو انيجوتف ضرملا نم هدلو ةمالسب

 م
 ما كك
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 سزاف محل همبساو اسراف ريصن قى ا
 اثوشب ادج ًقبطل رعشلا رقش قامت بلا قرأنا شيا ضان 1
 هاما ماعط ةلواممل يناعدف رصولا ون هنرانزا :ًايشلا مايا نم موي ثريغجل ردكلا أ ليلف ٠

 دل يديج ني داو كليصا لاق ين يكسر يأ 10 0 دع
 لالجيدنع نأ 0 ثباط باهزإا ثدرا او هتوعو تبجاف ليالا درب نم ٠
 مظعاو 4 لا ايكيشف ياو | عونصم هنال يع ريصف تلق هايا كيطعا ثببحا نا رامح 1

 حم ةردان يف هعم اهايرجا ةنكل ١

 أدص نم شاقزر كب وسبح

 كب روبج عم هل ترج ةثداح انربخي ادتباف قافر ةلجو ملم عمأةربس يف انك ْ

 ادنيض نم هنلئاعو كب روبج نع اًنيش ركذن اهيلع الع كتل لبقو اديص نم هللاق زر ٠
 50 ةدع اهنف ربظو اديص نم اهلصا ةينوراملا ةفئاطلا يف ةريثعم ةينغ ةيرك ةلئاع يش 2

 وله ىلع نالا ىتح ةلئاعلا هذه لزت لو مهطوو بتال اوفرشو اومنو اوحبجت غباوت
 0 يناياب اهنم اورهغشا يذلا نمو لاخلا

| 

 ناكو هلو سيولو بيبح مو دالوا ةثالث هل ناكو اديص ءاينغا ريهاشم نم وه
 هكالما يلا تفتلي مام لحر وهو يناتتسبلا سرطب عملا ةسردم يل ًاقيفر ريخالا اذه

 سيول يفوتو ٠ اديصب اكحلب ةلود لصنق البا يدبفا ناربج ةنبا جوزت هلاغشاب ينتعو
 توريب ةيالوبةسخالا .رؤمالا ريدلماهدايدتفالشيم ؛ةقيتش اجلورتم ناكو لق الاب

 رورحت هيسؤاو نم هللادبعريمالا نبا بابش ددرف ريمالا هتلمرا تجوزت هتافو دعنو
 رغاصالاو رباكألا لبقتسي اًئايضم سفنلا "ىلا ت ديلا بحاص وبف بنبح اجاوملا ركبلا اما
 قلعاو قلخلا ةي رك ةفيرش ةأرمأ جوزت ميلا يتيدص وهو ناسحالاو ريظاو ريغال احم
 ردنكسا يناثلاو هبا _لاغشا عيب لتسا يذلا فسوي مربكأ دالوا ةعبرا اهنم هلو
 .ءاسلب ةيمالا انور دقو نب ريغعص اناكف بيلفو نافطسا اما دل المالا ةرادا لسا

 00 ْ 4 1 ٠
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 ىلع همولي دحا نكي مو رشبلا لكو هتوخاو هدالوا ىلَعاهلضفي ناكو ةحردلا
 ةأدتعم ةروصلا ةليمح ةماقلا ةطسوتم ةيعببطلاو ةيبدالا تافصلا ةلمآك تناك

 غلا بت اهتزيزع سفنلا ةيرك قالخالا ةفيطل هجولا ةشوشب نرويعلا ءآدوس
 : 7 عب نرا لبق ناسنالا ركف كردن ةيكَز ناسللا ةئيصف بلقلل ةبرق برغلاو
 اعلاو ةيئاسنالاو بدالاو لامجلل الام تناك اهنا لامحالاب و 7 هفيرش ساسحالا

 الو رازت ةيعاتجالا تالحما الو امزنم نكرم جورخلا بحت ال ةأرما قلخت ملاهنأك ٠
 وغاب ةاهابملا الو ةفرخزلا بحت ال ةعونق رو رم سلجم 0

 ةدحاو ةرم اهيلح تسل اهرا ملو ةنس ةرشع تس اهترشاع اهدنع ام ةراك عمر
 . مهداو مهسلب ينتعت تناكو قناو ناركذ مثو ةدابعلا نه برقل 0

 3 فطل لكب هبايغل هبناعت ةدم قيدص باغ اذا ناكو ًامظع «انتعا مبلعو

 مل لاضع ءاد ايياع .طات اهيداو ابلقعو اهجسج ىوج ام لك عم هناف هافساو نكلو
 ' لبق ةحيقنلا فرعب كراك هلاف نيكسملا اهجوز ةلاح لمأتو رظناف ءاود نم هل نك

 7 تلوأب نودنحي يف تلون دف ءاوملا ليدببو ةريثكلا ثاجالعلا نع اثرو تقولاإ
 ' تسلو لبجلا يف ابغت» لشنو تنكو توريب يف تنفدو فس لوا نيرا
 - لمفو اكبلا نع كلامتا مل ةرم لوا يل ل ا
 " ناو ةصلاخ اهنا كش الف رشبلا اهبحا 15 هللا اهبحا اذاو ةعساو ةمحر هللا ابمجر لَم 7

 '”ا 1 كوريب يف فورعم ايفرشو. اهعساو اهتيص تال ةطاص' ةيدبا يف اهَحَور

 - دقف لاح ىلع قبب ال .سانلاك نزلا نركلو مالس فلاو هللا ةمحرو اهيلع مالسلاف
 ١ لصفي .ىركي مو يراج هلال ريظلا دعب ايمو هروزا تنيكو ام اعون نالا محم ىلست
 ١ كيسروخلا هيسدنفا لياخ لزام ىوس اديب

 : 4 عيل شدو فيلا بحي ةلرم وذ دودو هتعانص يف رهام ير تفيطل وه
 ١ هعم تكل ةلج نمو توريب يف انحازم رهتش ثا دقو حازملا

 00 يمان تن“ الل اهنا طةسالا يف بقو ريك كالا 327

 ل يلا __لاقف ريغص بلكب هل اوتا ةنسسملا يف هعماناو موي تاذ يف هأوس هل اورضجب

 ل ا اارلم ءاذم دلو ريطبابل يي نيا ال نلق فيمضو ريهام 4و هديرأ

0 

 7 ا

4 

 ب
5-5 



 »* ؛ةم د

 هراف يدنفا "يحلم مرتكاللا

 هنا ىتح مدقتلا بحي هرغص ذنم ناكو ةينوراملا ةفئاطلا نم ايبصاح نم هلصا

 نيرشبملا عم ىناو هيبا لزام ضم بره هرمج نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف وهو
 تناكو .ةليللا كلن رشبملا عم اهيف تابف نيزج ىلع هرورم ناكو متي تناتسورإلا
 يفامسلا هللادبع نارطملا كالذب اوربخاف هرره ىلع لدن ريراخت ايبصاح نم ثنا دق

 نارطملاىلا هولبسو رشبملا نم هوذخاو "اليل اواسراف ةشوعشسم ىلع اًنارطم ذئموي ناك يذلا

 ةفئاطلل ةقرو نيع ةسردم ىلا نارطملا هلسراف يشوعملا سرطب يروا ةطساوب ا

 ةيواضرفلا ةغللا عنو اروطنيع ةسردم ىلا مث ادبع رام ةسردم ىلا لقتنا مث ةبنوراملا

 ةسردملا يف تناكو شوفنر ما ةلحمب ريرفلا دنع ةيسنرفالا ةغللا _العو رصم ىلا هجون م

 ةطساو لمح م م ِتاوذلا دالوا ميمجب فرعت كادهو ةغللا هله اديح من يفلا ةديتحولا

 . هلبقف هيلع ىصوم ناك يذلا يواسنرفلا كب سونرع اهسيئر ناكو بطلا ةسردم لخدو
 (شوريب يلا رضجو ةداهشلا لانر بطلا ”و دج هبحاف اشو اب رعا ناك هنال هدلوك

 0 انرف ةلود نع ميس ا 0 يذلا ريبشلا هيكوس ميكا عم لخدو
 4 ركملا ىنا نأ ىلا هيف يتبو ة ,رازاعلا تابهار ىشتسم هلخداو ةنيدملا يف هدعاسو
 .) 'هتفلخ يذلا اناو ىفشتسملا ىلا رضحي دعي مو خاش دق هكوس ناكو يواسنرفلا سنس
 '”"جورتف 1885 ةنس ىتح ًاًبزعا لزي مل هنكلو اينغ مبصا دق محل" ناكو 187 ةئس
 يناملا هراشب ةئبا امسا ةديسلا

 سراف يدنفا حلم روتكذلا جوز امسأ
 ديس يو اهتفرع ينئال اهيلع نزحاو فسأتاو الا ةديسلا هذه ركذا عيطتسا ال

 ىوه لواو ةنس رشع ةيناث اهرمتو ثنو زث يئاقدصا رعا نم ناك اهحوزو ةسردملا

 ةءاغرال ةبحم يحوز اناكف ءاسنلا نم ابلبق اهريغ فرعب مل هلا 3 منع ىوه اهداوف لخد

 نامل هور للي انا رلو الجر نم اهتايحت ردك اوااهضمب ناديي ١ الو

 هذه ىلا امهعب احا اندالب يف نيجو ز رآ مل يفا ةصالخلاو رورسس لكب اهل ههلست هيلع
 'ء 10 م ْ

 ا

2 

 رسم وحج + مسويفاو دوا بونبج يوم تترتب
3 
5 
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 2 رئاظ ةديسلاب

 0 ارفامراحلا ىفاف ةردب ليلحلا ماه
 5 1 ارهاوح موري نار املا ضوخ نمدب ال
 7 اكاش نك ةهافرو هةر ةداعسلا تدلل

 00 افا ليلا ءاج هز راث يف: تالق دق

 ادي دش اهيل نركب رفا ةديسلا تفوت هجاوز نمرهشا ةيئامث دعباو
 ل ”اارخأ وي 1 0 نك يزإا د 0 كب اتم

 5 و يبدمد توريب ا وشو ذ>00 يرولغا يدنفا 4 0
 نم لراتلا يبو سبا لزام وهو هيف انك اش تنيك يزإا ثيبلا يإرغ هزم

 ١ 0 يلزنم قرش هلزلدو نادبل لبجم ةيبنجالا رومالا ريدم ينيوت كن
 :  هيسراقلا ركتشب الو نانبل يف يناثلاو ةيروس يف دحاولا ةيددجا روما يريد 1

 يتلا 5 يدنفا ليلخ قحب ةناتكلا ذهل يتعفد يتلا يفوا يلع رثءوت ةسايسلا
 ' اهارشت يف يفون امدبخد اجأز اولا -قئاقطا ايف لع لب سنكشأ ىحفي بنك

 0 |[ ٠ ةنس يفاث

 لم مه كرثشا يذلا لا ل وهو هفراعمو همولغب رهتشا قي قبقش هل نآكو

 ” قيلاَح 0 5 |1017 ةبس ١ تييف يون ' يذلا م

 ا 1 نا مدقن 1 0 0 0 3 فقوتو ١ مالو ةنس رثصالا

 - (توربب يف قب رط مما وهو ) ةيمارملا بوراز ىوس اننيب لصفي الو يراجج



 ني 4م يد ذ

 مومحلاو بئاصملاب انيلع اح نيتات ةبرشاي الل
 يوت امود انرابدا ىلع -انع .تذعبا اك ال

 ( الزغتم تلف.)
 اعرتخ بطلا سيلو حورجلا دنع الذم اهنافجا نم بطلا لعت
 اعطق هبلق نم عطاق ابفيسو رظن نم ناهولا قشاعلا جنت

 ( فوطل نيمضن وهو رخا ىنعم يف تلفو )
 بذك يف بتكلا نا لاق كظحل» مسبح ميرغ ينئبنت بتكلا
 بتنكلا نم ابنا قدصا فيسلا ينبواجلاحلا يف اذب يلقترواش

 إي ( هيف تلقف هتبيطخ ىلا ساملا ّءاخ يناحصا دحا لسرا )

 يماق هيش لكىسقاو الص اضيبا كبلق لثم الق كيدها
 ساملالا ىوس يدنع هل ايش . دجا ل نداعملا نيب ام تشنف

 ( 18410 ةنس يسهل يتسر ىلع تررحو )

 داعبلا يف يداوف ميال ممر تحبصا مداعبل اا
 هيسداوف هاقلي ثيح مكبلا يمسر ثلسرا اذا بجت الف

 ( يروظا هبسدنفا ليلخ ةداعس )
 ثافيوشلا نم هلضا هتاودل نيفالاو هثححلصمب قؤادلا هموت ةغباثو هريصغ رعاش وه

 ةواملا قوف رومأملا اناب داؤف ناكو ١87٠ ةنس ةينسلا ةموكحلا ةمدخ يف لخو نانبل
 تستيكاو ةيدنجالا رومالا ريدم يثوهتفيظو يف ةنس نيعب را ٌةدم هلو اًريثك هيلع دعب

 لوا وهو ةروشنمو ةعوبطم رعش نيواود ةسمخ هلو هيلع اوبلقت نيذلا ةالولا لك ةقث
 رخالا ففصنلاو يب رع اهفصن رابخالا ةقيدح اهامس توريب يف ةيب رع ةدب رخ ىشلا نم

 مل قالخالا مرك عيملا ةدعاسو ةبعدلاو بناجلا نيلو ةورملب رهتشا كيسواسنرا
 بطخو نسلا يف مدقل نا ىلا اًبزعا ىتبو ايلعلا هتلاكم نع اثر دحا هنم كش
 ريهشلا سركسب ملص ثنخا ةنباو لفون ميلس رك رفاظ ةديسلا اردنو يف اًريخا

 ةبترلا هثلا كانه وهو يبون كب ردنكسا هقبدض عمه هردنؤول ىلا هجوت دقو
 هجاوزا اًتيراتو هل ةثبت تايبالا هله هل تظن توربب ىلا هعوجر دعبو يلوالا

 عبر" 3 ا



 « 4575 د
 00 يي ب هيج بمحو عم بز وبس لج وجب حسم وسم بيس جب بتج

 0 كب م

 1 رج

  ةقيدح ماما فاشكلا جرب لع يرمبحلا دوعسم ةيلديص يف هعم امسلاج تنيك

 ” هتيأرو ثمقف هيلع جرفتن لاعت يل لاقف يوق "بد انيلع رمث توريب يف ةيدلبلا
 م  رثكاالا ةفئاطلا وضع وه لاف ةرادالا سلجم وه ةفئاط ياوضع ردا مل تافو
 ' هفئاطل ديحو وضع هنا نظا لب تلق ( ريما ليلا كديوضر اًردع
 ّ " انيكحفف 0 نع كيلوثاكلا مورلا ةفئاطل ديحولا وضعلا كب مهرب ١ ناكو )

 ةعيكنلا مذيل
 ( بكترما يضاقلا )

 . نانمل نم هبشا امو ةفعلاو ةواقثلا ربظي ناسنا هبسلاج ىئمو ةوشرلاب اهتم ناك
 هبف تلتف كبئري ىتح هلئسالا هيلع رثكم. يعدملا هيلع لخد اذاو ةنسملا

 دئاوع هل ةاضقلا نود ةلم يضاقل ب

 دئاعو ةلص نمدب ال ادغ لوصوم مماكف
 : ) ضيا هيف |تلقو ١

 يطح مث دجبا ليلد كاذف يطب راص كدالب ينفاق اذا

 يطعد فوس نوسري و هللا معن يداني تشرف هل تمت ناو:

 انيبعت مورلا ةفئاط نع !"ديحو اًرضع ناكهلجز نم ةيرك ةرسا نموه
 4 يف وذم نالاو يتاروالاب لف شيئر اشاب رفظم هدم جبصاو ةرادالا سلجم

3 

 ثالث اًريخأ يتب يذلا نادعق يدنفاريمالا ةجوز ةريبشلا ايلع ةديسلا ىبتفلك

 ' ليمالا ةنبا يثو ١845 ةنس نيزرشت ربش يف يقوتو ةرادالا سلحم سيئر ةنص ةرشع
 - يشب ريمالا دع كلا يلوتو ءارقفلا ىلع اًنيحح عزوي ناك هنال نيحح وبا بقلملا ريشب

 "'لجر لقث اهيفنيبا نيتيب اه مظنا نا 186٠ ةنس ةثداح بقع نانبل لبج ىلع ريبكلا

 ْ امل مهناسحتسا ٍليلد اهوسمخو ءارعشلا اهرطشو تايبالا ثرشتناو تلعفف يون هعمأ

 | 881 ةئس اهتمظن دقو



 نب يف هب م بييبط كانو ناكو تالا لك ةسنلا ١ هله . ثرشللا دنا |

 براق ىنح هيلمع يف ضرب باصم وهو غابصلا نيج هممسأ ضب رم يناثا ةنسلا هذه

 تناكف .نيعلا ىطغ رزبلا نال ةليوط ةدم بيبظلا هجلامف نوفا يف رزب هببسو قيل
 يذلا بيبطلا ثنا ٍقربخاو ةيلزق اذ فرعت ال .ءارح مل ةعطقب "يش هبشأ
 ظ ملقف اهيايغ ضرع نم تفشو مساق ما ةديسلل اسريض تعلف ينوكب عم هجلاعب ناك

 نرم ةعبزا رسخ يذلا نيكسملا اذه لبج تكحضف فشا لو سا 0 ةعبررا يلا
 1 كبببطل 30 ٍدفو ةديسلا ثاإن نوم نع تقلل اناا نا هل تلفو هسار فا

 ١+ ١ قي لم قف

 له ضبرملا بدبطلا لاس هيلا الصو الو ضي رم ةدايعل هذيلا عم بيبط بعذ 1
 كلذ نم ليملتلا بحعتف بهذو هجلاعف رقا م الوا ركلاف تبطي تلك

 انلوخد دنع تراظن اما لاق اشيطب لك | ضب ملا نا تفرع نيا نم هملعم لاسوأ
 يا ير ا 0 راكب عيطبلا رشا

 ضب رملا لع لخدف ايئان ناك ب يبطلا نال ضرا ذيملتلا بلط موي ثاذ يف»

 بيبطلا فرعو ركتاو لاكسلا اذه نم ضيرملا بجعتف رانح ىلل تلكأ اذهل لاقو
 ىتم هنا ينوب ملا لاق راج مل لكأ ضئرملا نا .تلع فيك هذيملت لاسف هتدق
 جراخلا يف رامح لالج ثبار اناف هنم لك ا نوكد ضدرملا باب برق ءيش دجو
 " تيقب ل“ لكؤي راجلا محل ناكول ببطلا لاقف رامح محل لك أ سا لأ ١١ كو
 ام اذهو ٠ انل لها تنا الو كب قيلت ال اهنال كتعنص لدبتساو بهذا مويلآ ىلإ
 .نيملا ضرع دنا هعام درجم نكسلا 13ه نانسا علق يذلا بيرطلا انقيدصل لص

 ضرملا وه ام فرعي نا نود ةطساولا هذهب ينش



 راجي ننديجم هوت نتجت ريس بسجل سرس وب 0000 مع

 ك ألم كتر ىلا 0 كلاي تدفدو 0 ىلا ةيجلا

 0 مدار لاب لب ديما يفوت: تاونم كالا دعبو ماد ىركفب .ةبررغلا
 ١ !! رضا مل نيملا انشر ْ

 و "كي رع غلبت دج ةلياج ةأرما يدنع تريغح

 تنسحت ىتح ظئاسولا لك تلمو اهتجلاعب تذخاف ةيئرقلا ةحرق ىنإلا اهنيع
 اب ام لك فرع دقو بياع كمي دي اه كن نم نكست ا لباالو ظ

 ابيع 0 نما 0 0 0 3 يقرع د يفانا عيب را اع

 اهعاق بوجود ا زجو اهنيعيف قال م ةباصم اهنا ارك د نبدا لا '

 كلم ا مقذع عبججو ةحرقلا ةيلمع تلمتو ويش هدم انجل اع تحلف يلعن 'ريفضن 2

 27 لحال يننكل يرئا يف ترثحا دقو توريب ىلا لزنت نا اهتمزلا ًريخا: ”ىفشت ف اه
 ,ي رزالا كلذكو اًثيش ابعم لعفب مل ةفدحلا ديت هصاوخ نم يذلا نيبورتالا نا
 الا ت تصنف ةينرقلا نم تارطقلا هذه ص اصتما نال ةلواشم ةيئرقلا نأكف اهضبش
 6-2 جاو بسعلا نال نانسالاب 0 ةلع هب را

 ١ يناثلا ل يفو 00 ند عش عفن ال وهو علق كرض امو 9

 5 و ةمأت ةحصب ن الل كرت 1 و مات نيبلا تينش مايإ قدا دعإو ءاهشلا

 ادبا يشب رعشت

0-3 : 



 ه4 486 ه«

 قطصن هدلو عم ه ةليللا كالت مانو كب يلغ فرعب ناك ةلال ثوريب نه يد هجرت ( يدل
 كب بيسل ةراب زا ةراغخلا ىلا بهذن لاعت اكرج ايلهو ريذثلا ةرثيكل ىنفب هعدب مو كب 1
 اا ماا ؛أر نيلقعب انءطق ام دعب و انهجوتف زوردلا ماقُماق ناكيذإا طالبنج |

 ميرعلا .يف انعم بكراو راجل مجرا ثلف ةراتخلا ىلا لا بهاذ نيال ةنلأسو | رامج ٠
 عم حاب راص مالبلا كطرف بتل اذا ىلا انهجون راما ىلا انلصو الو لع ا

 ينوجري اذام كب ركاشاي كرعت له كب بيسن يل لاف اًريخاو ًاًقيطل جازم دعسا '
 نال نحسلا كيس هدلاو هل لتقت نم لسرا نا يبلأسي هنالاق الكتلق دعسا
 كخايو ءاينغالا دحا هلثقب مهتبو هنم ةدئاف ال خيش هنأ ثيح نيلقعب نيس رومأم ظ

 ريغ مماردلا حلا هل ليس الذا هدلاو نم ريخ يو شرغ فلا ٍنيثالث هثيد نم !ٍ

 مالكلا اذه لوقي دعسا ناكو هيفكي ال ةشاعمو ةريك هتلئاو نال بابا اذه
 اندع راهلا مرصنا الو اًريفك مدلاو بحي براك نال كب بيش كحضيل '

 ناك ىلا ٠
 ( ةيزغ ةفدص ) 7

 هلال يدلاو رظنت نإ كوجر| دعسا يل لاف بلا اا نيب يف رورم دنع 00
 اابص اًدغو ةدايعلل نالا تو قبب مل هل تلف نجسسلا يف نالا وهو اًريفك لعسب '

 رفن اذاو ةدئاملا ع نك انو كب يلع ضرملا ىلا انيجوتو هلزخه ىلا بهذف هارل 1

 0 رومأم هدلاو ىرتو رض نا يدنفا دعسا كوجري يل لافو يناثا يركسع '
 ديدج ءيش مللدح لبف [ل رولا لا هيو ل اليل هندايعل يعادلا امو تلق 3

 ةذفان ىلع تبارف رومألا ةفرغ انادو نينا ىلا انهجوتف ةرثكب مدلا قصبب هنا لاق ٠
 ةكرب هساز قوفو نطرالا لع (حورطم دعسا دلاوو قرع ةجاجزو ماعط ايل 0 ا8

 لف قدخوا ضر وا حرج رثا هب له ىرال هتبلقف هب كارح ال تيموهو مدلا نم
 بين ىلا دعسا لوقب ركتفا ثرصو ةيغامو ةنكس قوت هنا كلفا هال ١ كب رآ |
 هنال قوتنع ىدلاو نإ روسا عدا | ريخآو كلذ تاعج ينلا ةفدصلا نم يجنلاو كب ش

 كراكو هدلاو قنخب مهمهتاف هتفيظو ذخال كرت تناك ة يسم ةلئاع نيلقعب يف دجوت

 يناثلا مويلا يفو سرطب تارطملا ليكو قزر ليئاخيم ي روما ةلئاعلا هذه دعاسب



 00 + ؛4ةا ع

 | يذلا نيساس رام ديعل ةفداصم ةليللا كلت تناكو ءآسم بيلصلا ديع موي لوليا

 هتبارعو شاقن يددفا يجرج هبارع ناكو نيساس ةيدوملاب هانوعدو كانه ماقم
 هل ريفغمجناكونيساس رام ربودص ىلا انهجوت هدامتدعنو دعر دعسا ةنيرق هزيل

 ءامما تلجأو يرم تبب نم ادح فسوي يروخلا ىعدب هدم يذلا نهاكلاو
 مذ داو عيدو رخالا يدالوا اماو يرم تبي يف سجرج رام ةسيدك دامع رتقدب
 7202 1845 ةنس زوت "4 يف نيساكب يف سناو توريب يف ١ 886 ةنس راذا

 : قلخ عمتجي ديعلا ةلمأ ينف رم تبي يف ميظعلا م اقملا وذ ( نيساس رامو )

 ظ 9 نوضويو ركسلاو ءانغلاو صقرلاب نوئدتبب و شرحلا يف تاهجلا لك نم
  ةداعلا هذهو ًاجاوفا مهتالحم يلا نودوعي سادقلا دعبو حابصلا ىتح ةفصلا

 ْ يره تدب ف 55

 هدرا ناك يرم تني يف دوجوملا دعر دعسا تدب ' يف انلق 5 عيب انكم
 3 ل د 3 قرع ساكب دعسا هج ابق زم مدقتأ ذخأم لك ادم لخأب

 1 نيثيبلا نيذه هل ثمظنف هب رشا الو ساكلا لبا

 ظ 00 لارا لكدسا تحبضا دس نم حارلا نيع تلوانث دق ذم
 0 دمالايف مثلا لحي فيكترظن كاف يف حارلا دنع جورا 0

 مما وهو دعسا تحبصا دسا ةلك ىلع نيعلا فرخ ل خذ انو سمشلا شار

 اوعو زومت رهشب سملا هيف لخدن كلفلا جاربا نم دسالا جرب كاذكو 0
 .افوخدب حارلا نيعنا ,لوفا ينناكو ةماولا تقو يرم تيب هيف عملجن انك يذلا مثلا

 . هتروص يفادها ام هل تلقو دسالا جرب يف سمشلا ل راك دهم حبصا يذلا دسا لَ

 0 2 اهع ضّوع لاحلاب يل ي حور -

 3 اهنم دغسأ ترصو يناشعلا ةروص يف
 0 ) نيلتعب فارغ“ يما دويع دعسا )

 دوب دعسأ تقولا ثاذ 1 ناكو ريبشلا ىدامح كب يلع ةطاعل نياقعب ىلا ثيعو

 / ثيحو اهيف نجلا رومأم هدلاوو نيلقعب فارغات رومأم نيدلا تدب نم هلصا يذلا

 34 لوفر د يلا تأقف نيلقعب يف موب يفقت نا ديرن انكو ةلعلا انعم تناك



 7 نو ذايب ءالقو ناننبا قزَز ريبخ كح يسايس وهو تايقرشلا 0 '
 رؤصنم ملسريمالاب ةيناثلاو باهش هللا دبع ريمالاب ةدمحاولا هاعنب تجوزتو | ديج هتف

 اهكالما نم مسقب تصوا ارخكلا يف تخا كب لضرشل ناكو ٠ داوف ةدلاو باب
 اواخو اهتافو ف مناخ هتجوز نم اهيخا ءالوال ةيزيكلا اريل فالا ةعنرا ة
 . نماهتصخ للادبع ريالا ة هك تلانو ةيصولا بسح لاملا اومستفا ًريخاو يواع
 ثيجوتو اع لصفنا َ اي روس ىلا اتت ىفا ةينرفا اقف جوزتف هدلو اما ث

 بقعالب يف وت هنا ينغاب امنا تالذ دعب هب راص اذام معا الوا :ريخأ اجب هنا ريغ اهدال

 ( ناربد روتكدلا ) 0
 ا”سردم قا لصالا يسن 4 وهو ةينطابلا ضارمالاب اندالب“ يف ريبشلا د لا ها

 ناكو ١ 88 ةبش ثتاسأ] أن ينلا توريب يف ةيواسارفلا بطلا ةسردمب ةينطابلا شارما 1

 هزكرمو ةيلعلا بطخلا اهيف ىتاث نييعوسبلا ءابالا ةرادا تحت لفحم دجنوي هروضنح موب ٠
 7 لري ريتغ مج 0 9 ةساج هيف ثمل ا 885 ةئس يف ماشا قيرطا 5

 "اليخ هباطخ فراكو مونلا عوضوم يف ناربد روتنك هلا بطفل هاسنلاو لاجرلا '
 تلو سنئاو تصنلا رسلا ررضو هموزل ناباو مونلا وه ام فرعنا دعبف !دج ا

 ظ ١ نيفييلا نبذه ظ

 موقلا ىلع ضرف مونلا ناب نيبب اماق لالا يف نآرب دلا اورظنآف لا
 مونلا نه ىلحا مونلا باطخ اندجو اننا ثيح 1رم هانعط امو انرهس

 ةدم دعو ةينرعلا ةغالاب .تانوعلا ىلع اًباطخ لفحملا اذهب تمدق كلذ دعبو

 صمح ف 1 رمد ناك يذلا أ هيارب بالا وهو هدعب هكرتو لفحملا بحاض بالا بهذ 1

 7 ةمردملا تاكو 0*1 نس رأيا ٠١ يف ناك ة جرثلا ,ذه ضيبت ددعو اريخا يفوتو 5

 0 البوب : ةلماع 1

 ( ملح يداو ) 0 0

 ٠ يف عبملاةمجي م عورب دنع احاص نينثالا موب يرسل ١ ةئس زوق 184 ١

 ل ةبس يزف كنب ةيك يف وان دمتو يزرد لجر لام نيرجأتس انكو

 و



 . يتسشسا -
 يرآردلا عبس ني نم

 0 5 5 - رق ىوه دف

 | بج اذ ترا لاله يف هفوسك

 يفا كنعلاومالاو حورلا تناكول
 | دف هيلا يرسي لزغم ىلا يربت

  ىنا لك تقلخ نقل ءانهايف منا
 اى قمتم قلخا مس ا"يماايف

 | رظعنم مويلا هاثر يرعش 0
 لمع ىلا يجب يذلا نامزلا س
 ةجلاعم ايندلا هله يف تعش تعش 3

 انساصم يف زعم ىوقا هللاف

 هزكرم سإ ًابابش تا كذال
 ببش يف لح خرا توملا امد__دعو

 ظ امك 0

 انداوف عيرمض ىلا ريب نماي
 را خرْؤملا اذهاب تيل

1 41 ] 0 

 1 8 ريءالا نب داوف اناق .اكوهو يرجي تير هل ىنلتنو
 00 ظ يزياكتالا كب لفرش ةنبا |

 0 لج د اوفلا ينيع نع باَغ ذه

 يف يح ملسو دم لق نلح بابشو
 ! كرش ف / . اخراؤم داوفلا لف

 . إل

 000 02 دل لمرش :
 ل هنرسسأ لزن ملو اًثريش ةيزيلكتالا ةرسسالا قرعأ نم 0

 يا امن يند م اروع يروم ىلا رفح 5 - .٠ ارتكلا



 ١  5م ء 7

 حأوفلا راعشأ ٠ اوف ريمالا اثر يف
 ةعباسلا ةنسلا غلب |ًديحواباش ناك هتركذ يذلا يلاهشأا روصنم ميلس ريمالا نب داوف وه

 ني

 تانب عبس نيب هي دلاوأ ديحو ةئس ١١7 هرمع باش ةئزحملا ةلاخلا هذه لمأتف امهنيب ديحو ا

 يئارم ةدع هل اومظن دقو هفرع نم لك هدقفل نزح دقو ةيمومج هيلع ةببصملا تناكف ٠
 كراك يذلا يزيلكلالا كب لشرش ةئبا ىهف هتدإاو اما هوثر نم ةلمح نم تنكو ٠

 مويلا ىلا لزت مل فرشلا يف ةقيرع ةرما نم وهو ةيزيلكنالا دنجلا يف اماقءإف
 اكيزعا نا :يئاثر دصق ناك نا
 جرح فقوم يف اذ دنع ادلكف
 ا مارملاو يدصق لج امناو

 تدهتلاهؤاشحا نى ددع لوقلا اه
 ةكرشم بامصالا مع ةبيصم
 ناب باصملا موب ابين تنيك ول
 مرعي نم ملم مخ تنيك
 تثمن عومرإاب انويع قلت تنيكو
 ميلك ثيح يرمملا نبيا رد م

 ميضعبل لوق يح كنع مهتزيم
 اهفسأت ديم قوقح هالبلل له

 امد نويعلا ىببت نا مول الف الك

 اكيتأت 'دصقلاب ةلك دحا /

 اكيزعم نه ءيش نسحا تعاف
 ميلا عمدلا بيبص نع ةقيقد

 اكينغن نارينلا ضرع داوف الب

 كيداعا ىتح اهعمب ناك نم
 اكسأت تأ نم قلظا ظحالا
 كيف نم هبدبت ؟ نزح لاوقا
 مكيفاما تداج ام رسسياب تسيل
 اكينعبام اولاعب طا اذ باخ
 كينعي لوقلاف اا ريص برأي
 كرمال نازحالا ةدش ىلع لهو
 كيرا تسل اذاه يداوفأبو

 كيبنت دغاومعت نع اهرودخ ريت نم عررفلا تاف الصا يب نا ١
 اكيلاعم تمض دق برغلاو قرششلاف بسن يف تب باهشو لشرش نه

 كيهاب نما ديحوا درفىكباوا هكردن نو رمثعلا الف اًنصغ يبن نا ْ
 كيفيدنقب اميطم نبا بنوا هرخاز تقولا لبقف ادع يكن وا ْ
 يفتت بادالاو فرظلاو_فطللاف ىتف بادا عم اًقرظو اًقطل يجن نا 22
 ظ ٍه



 هل

*+ 486 

 ًاحييبم 'جيدملا 200 ِ ا

 ركاشأ تسيلف ىلوالا كتبنرف
 ككوصفو كضا يردب ناك نأ

 مساقم ديزي امم ابلغ لهد
 ةحببم رظنم ءرملا فرط وانعا اذ

 ىلاو دجلاو ءابالا فرع مو
 ةداعس لان دعسلا بيبح ناو

 ةّقح دعسلاف دعسلا لسا ناك نم

 هدجول الصا دعسلا بيبح تسأو

 ىهنلاو دجللو هاجلاو العلا بنبح

 هبع نم ىدل اب وبحم ثرص دفو
 العلا ىلا وبصن نيرشعلا يف كتفرع
 مهلضفو دودجلا برد ىلَع ترسو
 ةبئر لوا ليل يف فرش الو
 أاهتلدف ريقفلا فاعسال تيعس

 ةرابط رجح ما نم ثراك نمت
 هدج دعسلاو رذفلا لسن ناك نمو
 ىرت اما ديلب يظن يف تنك اذا

 مناقا لهاج يريغ "فركو
 ٍبنارم لينل احدم ؟دشنيف
 (اجئادم ينم ”قلن مل اناءامأو
 رصنعس طانبا اي اراخقفا كافك

 ةداعس لاون ارخن مهداز امو

 " ىلملا ىوس ةيم قلت ل رعاش يلا
 "0 ةربلا ىلإ لب ال رعشلا ةحببم

 دشن جيب وا اهيف حرشبا

 دهجلا عم يناههلا ودشب ركامش د
 درولا رظن نم هيضرت ةجبب الف
 دعسلا يبي ايلعأ ىلوا نم بجنأ
 دسالا ىلا الا لابشالا مجرب لهو
 درغلا رهوجلا اذ دجلا عبل ناك نمو
 دعولاو دوجلاو معلا بيبح نكلو

 1 دعد يف لزغتلا بح نم لخي مو
 يدنع ام يزاوب موب مهبح الو
 دجلاو لصالا نع هبش يجو يفو
 دعسلا يف كرمجب ممم دحا الف
 دصقلا دوج اهلين يف نكي ملاذا
 - يدنجلا فرشاهو ىلوالا فرش ابف

 دو يذو رويغ "با نمنأك نمو
 دحلا ةورذ الع نأ ةنم بجنا
 يدهز ءرثكأ تلق دق ؟يرذعف
 دحلا قئاف ةبئر نم ابجي ىري
 دكلا يوذل اًجزوما ؟لعجيو
 دجلاو ةؤرملا بطق نكت مل اذا
 دما عمالا سانلا يف اوركذ امو
 دعسلا ونب دحم ءانبا متنا اما
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 ١ ابسلابح د نالاو دعسلا كب 0

 ةففرع قامعاو قاطعا رك لخادنم ملاع يكل لئاع يسايسلا ةرسالا هله لجاوه ١
 نيعلو اهشاب اصاو ةدمث ابكلس يف 8 دنو ةمايسلا ؛ نم هنوخا فالخب ناكو اريغص ١

 دنعو هل كلذ لضفلاو اهصاخو ازرث لاوحا صا ةذملا هذه يفو يبرعلا م سيئر 0

 مظعاوويلاواا قب دص وهو اهب ربم ىتح ةيكرتلا عني راصو هتفيظو كرث اشابموعن روم

 ىلا اهلسراو ةيئوزاملا ةفئاطلا نم اريل ةئايسمخو فلا امل عجو ةيلعلا ةاتسالاب ةقفشلا
 .:رف ناكوةيلصملا هذحلا اسئر ناك يذلا يلو راملا همحلملا اشاب لس ةطساوب ةناتسالا ا

 كلذ بسب مانو اريل هن امسمخ امل ل سرا ةناف جاحلا ادحوب كريرطبلا اومدق نينلا ةلج

 2 ةريبشلا ينديصق 4 تمن ةلينو لوالا يناؤعلا 0

 ل هنسب ناك نمل دج ةعيفر ةبثر نو ىلوالا ةبئرلاب ةيلعلا ةلودلا هلأفك دقو ٠
 ءارعشلا هخدم ىلوالا ةبترلا تان الو ثلاقلا يناثعلا ناثنلا لان ةريخالا ةدملا هذ 5
 هحدما نا بجي ناب ةاقدصالا ضعب ينربخاو كالذب ركتفا مل يننال انا الا ةثانر اخ

 روجنوب يل لوش راصو ةداعلا نع اريغتم ةشارف اريخا هتلبافو ءيش يل رطخي م ءيشنإ
 ةديصق هل تعظن كاذأ دنعف ةفاذصال اًرظن ينم ردكم هلا ثرعشاف ضفخيام تودب

 ْ ع 2 :ةينالا فو هل اهتمدق

 ياهلا نوناك 9 فيس لزع دقو ةرادالا ساحل سيئر هلعج اشار طع روع او !
 : يروخلا جلس خيذلا تب ا ةدتسلا هل ةنبا جوزت دقو هئيب مزتلاو | ٠ 0 ةنسا

 يدبع ىلع مقا ال موب ”يلاك. -“ نيطا يرهج دجال سون كارا ظ

 : "دشلاو بحرتلاب تناكل بق نمو ييكر كنم رونو ىارا كلن 1

 ديلل كزهك اًبوصغم ككمحضو اًبظاو كتوصو ًاضوفخم كنفجو ١
 علا ىلآ لوي اذ يلرالو : ةعربب مباللالا اذإ 00000
 كد , ا نحلو كتنا ةبتر دم يف ءارعشلا ىدب دقىوضم 1

 يدجت كير ناو يرذع ككيدباس هفالخ نطظا ال اذه ناك ناف 2

 .راد ةيعجل ةميظع 4 ىابا دقو هلو ريثعب ءابحاو ءاقدصا هلو ةيالولا :

0 



 < سوير رع كريرطبلا م ذلا ليعس نويغ ةجامل زا رت نيعةسردل تيعد
 | لا مزلا دج م يلزن دمرب اباضمناكي ذلا كبلوثاكل مورلا كريرطب
 + يف لمعتسأ ل تناك ءرطق هل تفصو هتنياع الو تبهذف ثوريب نم
 0 0 م يف ا ف ابي كرما ينل ىلوالا

 10083 كذو . كيلوثاكلا 30 0 ريد



 + ؛ةأ 3

 لع يف انيكو يلاجلا دحا ىف 5 ةطباو راها مهاربا سباب نا ْ
 مظنب بيبح هجاولعا ينفاكفا شوب رطلا اسبال ناكو ربغصلا سيتسب بيب هاو 8 ١
 هل تلفن ميهاربا هجاوحلا يلا نيش

 هلام راجاه ثمحبصا دف ةطينرب مهاربال كرا
 هلاح, يف نيلاخلا يف از ام ههجو ىلع اراس ةشوبرط

 هلالا ركّشو ثكسف ٠ هعم تيقب يتلا اراسو اهدرط يفلا ميهاربا ةأرما بث راجاه
 هللا هبحر فراكو انكجضف ٠ حبمملا ما حيبقلا تدصق 0 يأ فرعي مشنال 3 ٠

 ٠ افيطل 3

 ْ د ١ تناكو و ماه وبا روصنم هما نيساكب رف راج ىل ناك
  3أبعيب فأي 0 ةنال هنايح ةدم نم اهارتشم عطتسا مو يالا ةقصالم هقازرا

 هتحو زو همحخ مع دالوا مو ةرالا ماك يملا يفوت الو كلذ ببسب اد يةباضو د

 ٠ دعاسمال ا تناكو ةفاتخم تالحم يف تالايبك اهل اًررحي ا يتلا
 : ثالاو ايلا اجه تدركذشاو اهنرحا اهب تدرد اأو الام نم اهنامر > ةثرولا يناب داراف اه

  1اهب كو اهتححبب دوبشلا ديشو ةثرولا عم تمفارثو ٠ يذلا مل عوضملا نع اضوعو
 ١ اوناكو مهاوعد نوبسكي مهناب مهعنشيو ماصخالا يرغي نيماحلا دحا ذخا ٌةنم رفم ال
 ٠ بوالاك يل مح اهينو توريب يف ةراهتلا ةكحم ىلا فنأتساو هوقدضق ةينلا ييلس
 ”اذغالا تكسف هنم ةدئاف ال ام لكتب هتعاريب هيلكول نهرب ل راض را نار

 نيتيبلا نيذه هل تمظنف تكسب مو ا

 ير مرد مفرط 58 اذ دسم

 ديالا ا أب

 1:1 هرج جيب

 ةياغ لحا نم فاز 3 راح نم ميدق نم ٍءع :

 ةبا فلكت مل هتمصل ناو 38 هرم اوبجن ال ف

 ىلا لصو ىت> رخا ىلا دحاو نم ًاعبرس رعشلا لقتناو ٠ ماعلب رامح كاذب تينعو
 هعكساو هيلع مش ةيآلا هذهب ميتا لاقف سّرلا

 ءافرظلا دحا رمح ةلمرم يئاماو ليلا قوس يتيلديص يف اًملاج ماشلاب تنك

 نيتببلا نيذه هل تلجتراف اهيف اًرعش ينم بلطو



 5 ا 22652 و 1

 ' للا آب تركشا اريخاو رماك يركف لع ارنا نيتببلا نيذه تعمم الف ذخأم يا

 . اهانغ كلذتلعف الو امثرطشا نا تيأتراو يناثلا سكمب اقيقد ىنعم هيف سبل لوالا
 1 تلف دقو دعسا

 اهاوه يف يداوف تحسس ؟  اهادر ةبحاسو امسا تنا

 اهارث نم يطاوملا رثا يلع مطاسب اهل نيدنجرلا تشرف
 اهاشثحيفكلاحرتطح دقو نوفج ىلع تررمول كتبدف
 اهارك ىرم هبنت تناكألا يلق يف امسا اي دولا قحو

 : عيبجلا لعفو احايصو جايه تريز اهيا كبار الو سوهتلاو سمهتلا دا

 : امزخ هنم تلخدو ةأج تف بابلا اذا رادلا يف نوسلاج لاخلا هذه يف نحن انو يلم

 : | انتو !مولونيخالقلا سابل ايلع اهرمع نم نيسملا ز :هانن ةرذق ةنخمو ةأرم | هو

 ١ اراوقو راعشالا اولدبا تلقو اهوخدا دج تردمكتف
 اهارث نم يماوملا رثا ىلع اهازح ةبحاسو امزخ تنا

 ' اهارك نم هبنث تنك ا روهطيت ثررموا كتمدع
 راعشالا يلا ندعو اهخاسوانم انصاختو اهزخ تجرخ ىنح اكعض سلحلا بلقلاف

 هثرطشو دعضأ هلاف أم اماه نذو

 يضاوملا كتفك اشملا يف ابكتف ”ضارملا نويعلا نم يف ريخم نم

 يضارمأ ىوغلا نم ينشب لع يا نسكوم له يدو لاي
 يضار هللا ٌردق دق اهفالا نافع توبا -نآ تأ ردك

 ثلقو ًالاح اهترطشف

 يضاقنلا نودب يمد ثحابا دذ يمارملا نويعلا نم يري نم
 يضاوملا كتتذ؟ اشملا يف ابكت 7 اقيم كاذل ثراعتسا ام
 رضارملا نوبفلا .ىلا ءآود وا بييطنم دنع له يدول ب
 يضارءا ىوملا نم يشي لع اهل تنابو اهمت* ىنش ترا
 ضارغعا نودب عضاخ اناف اباذع تيدا ترا هلل رد

 ضار هللا ردق د فقاهفالا بحم لك بيمن اذه ثيح



 ” فرعي يجرأملا ةعنا اخت ي 7-2 ا ةعم نول هب ناكق دعسأ ما 75

 بج تناك يتلا هتجوزو دعسا عمتجيو رصم يف مويلا وهو لصالا يبل
 رورسلا بجي ان ابلجرو ةفيفذ ةديسلا ساحل ةكملم تناكو رخاف ع طو
 ها هنأرما لخ» فياعل بح ناقلا 7 ا 338 ا

 8 هس حابطلا ىلا كاملا نمو الا ىلا حابصلا ن نم سل انكو ذر ب

 0 ا رع تلاط احم تينذاو 4فاس راهلات ةزآ 8 كلدتضتو ترو
 لك عمو سلخنا ة ةحب هفيفع. . متيامبلا نم.الا ان :رمم ناك امو نو رو“ انت < اماه

 2 انيقو ةيدا ريغ ةساج ةلاخا دبا أهر 21 م فياكتلا عفرو تاعاتجالا هذ

 انك ادا رس كالذك ءامذلا انيضق توريب ىلا [كزن الو فيصلا لوط. لاخلا هذ
 هب بعلت تناك يتلا هفيفع ةديسلا ا :ءيلسرا 2+ ارق ه كيريبلا بمأ 1

 ؟لموهلا باطل ةعلا هلا نيا نم نكلو ابقاور « اوفن والا » ا نقيم

 ةداعلا يش مك كيلوا اهب تءرغت ةبعالا هذه ينتات دو ميرال رغب «ريدالا» و

 مه ثافن كب ا يف فاهذالا اذه ا مهضعب ينأس دف

 كي زاب موه ردات يف يا يف لب م..تلقن كيزاب تنهش اولاق ٌّ ظ
 يفوت رملاب الو 7 ع - هبث دعو ارفنواكيزاببفصنب

 ةيوامنرفلا ةخالا يف«زب » كبزب تمت هل فضاب يأ « اوفنواب » ينن دعوا كك

 لبتعملا يف يا ريدا اهلعبت نكلو اهيفن ال اهنيكلو هلبق فاضح | :
 ١ قيسوملا لوصأ فرعبو نوناذلا ٍُُط فعن وهو ةليح (راعشا طخ 0 ناكَو < ظ
 - رئاوأ رباظن ةيفدلفلا بتكأا م مفعم سردو كالفلا ع كاذكو !ًديج ؛ 1

 . نيتببلا نيذه دشني ابماد ناكو م 1
 اهارث نم  يطاوملا رث :| لع اهادر ةيحاسو امسإ يرتا ا

 0 نم هبنت تناك ١| . نوفجلتتررموا كيد
 10 ا ميدبلا نوناقلاو .:رسحلا كيرلا مم ةليخلا تايبالا " 0

 ابّرلو لقماا روط نع نانالا جرخت مههلا روظنما نب ريثأتلا تاكرحو يملا رظنملاو ١ ٠
 سوملا ينذخاي دعمأ يظن تنكو قياسلاك اهنم رث 1 ال ياما ءايشالا اهذه تدجووا :

,8 0 0 . : 
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 70 لقعلا لحر هبلق يفتنكس اذا ةرظن دعب ةرظن الا يهامو
 هجيبت ةدم دقتعب اذاموا لوقب. اذام ملعب الو لاما ةيؤر دنع ديرعي رعاشلاف :
 نيثببلا نيذه تمظن امل يناف يل 11 11 لق كسيضيلا درع نع ايكو
 نيسفلا نس نع قرفب نبرشعلا نس نا كللذ بيسو نالا اهيفاتسا ةلاح يف تنك
 قواك كاذب رمعلل لضفلاف هناوهشو هلايما بسح لاح يف موي لك ناسنالا ىرتف

 01 نمزلا كلذ يف دعب ينتيل مدانب تسلو تلق

 "لاب كلابو بنذ.دب يلاف - .ىولا يناثو ينارغا كلاج
 ىوتساو قاض اههعميبلق كالذل ادهاعت يلتقب ينيع عم كدسحن

 ' ىوتكا ول باذءلا ىتخيالفودع يلخاد يمتخ ناك ن يتايح اف
 ىوشنا دق مارغلا ران ىلع هاوس دجا ملو كالبال يناءد هارا

 ' اودلا وه كاذف اًريبص يننواجن يقلع هرب نمبحلا بيبطتلأس

 ظ لدحر لكس

 لايت ناكدكو دج ينخ رشملا فيطل عجار لقعوذ فيرط بيم لج
 يع ءارق هسوهو ةنوبش بسح "اليخ وا اميرك ناك نا راصتخالابو نايحالا ضعب
 هتأرما ىوس هدنع نكي مل هنا عم مدخ ةدع هلو  لقاب نم" لبا ولو اح نه مركا
 ةدع ةعم. يعصو رمهم ىلا 0 يف هتارءا كخا دقو الحلا لمحا :رم هفيصبو

 هرابلا ىلع بساحي هارت تنك كلذ عم هديل فلا وحن هوفلكه باسح ىلع ضاختنا
 دوجول سوهتم ناكف ثالث اما دجاو صفت ٍِه نضع ناك لاجالابو
 ْش ظ ' ةفيفع ةذيسلا

 نفيفع ةديسلا

 0 أمم نومرغم» نوطدم عيجاو لككلا بولف ةعماج دمنا هذه و

 ..دعسا ناكو هماكت اهنا داو 0 نظيف تافتلاو رظنو قوذو بداو فطل رضحم

 تيت ناكو اهرورسم بغريو هددرت ام لعشو اهب سوبتي ناك لب ةدساف ةيبل ال اهي
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 عا لدعلاو ةفلسافلا ىرت اذكمو ةالفاع نوكي تاوبشلا نم الاخ ناك وا ناسنالا 1"
 ينغرمإلا دمي ىتم لغو فسافتي هارت هسغنل ال هزيفل ناضالا طبقلخ لدعلا لانكا ٠
 حوابو 5 فسأتإ زيزع يزاداال تاءول "الفم فرياالو م الف هيلا لضو نو

 اوم هغلبي ةعاس دعبو مل ىغصي الف ةقيقرلا ءازعلا لمح هل نودرسيو هاواقدصا يفايف
 لق اذكهو ةغسلفلا تعفن اذاهف البق ةععم ناكأم ُهل ديعسو هيلا بهذيف هقيدص دلاو

 ىلع مح نر الا رشبلا نم زاتي الو هسفنل ال ريخلل لدعي ناسنالا نال لدعلا يف ظ
 +1 نيذه ءانشلل قمظن دقو نوراتخلا م ءالوبف غلا نع ةفسافلا هتعنم نمو لدعأاب هسفن 1

 هل دب ال العو زع قلاخا نا تلق اهلا طرفل نكلو امهيف ام ةغلابملا نم اعهيفو نيتببلا
 لم“ عناض كياف يلقع هكردب ام الا مهفا نا يننكمب الو عيبقلا نغ ليج يبت نم ٠

 تف حيبقلا لافتا نم رثكا هيلع بعتب الو ليج الات

 ابلعف تع ال ناه ربك تدغو الدم ووجت نا ةعيبطلا تبا :

 ابلغش نم تهتنا ىتح اهعبص يف اهدع رص#ي سبل انينس ثففو
 لظعاو هب جيا رخال دحاو رظن ةقفاوم وه لابجلاف' يلام يريغ هاري ال لوم بر - ٠
 اهبحاص بجعت يتلا ةجاحلا ريخ لاشمالا تلاق دقو هبخمإ ام لخرلا دبع ءيش ٠

 ةهباشم تيار يفا اهنم ةيعيبطلا اصوصخ (برقل مولغلا عيمح لعن لجرك تسلوؤا
 .اهضعب عم دحتل ماسجا ةعببطلا يف دخوت هنا 5و ةيغيبطلاو ةيبدالا رومالا نيب ةقيظع

 كينوبركلا ضماحلا نا الفم مالا اذهىرن ةيبدألا رومالا يف كلذك رفانتل ماسخاو
 ؛كلذ رب لعي دحا الو ةبوس ناشبعبو بيكوتلاب ةعم دل و دو اه نيا سلكلا عب

 لبق 1م هفرعي ال صخمش ىلا هنع ارهق بذجتب هلت ةصاخ هيف ناف ناسنالا اذكهو
 ةيئابربكلا لع بسع "الا ,رهسفت نكمي ال ىمالا اذهو هقرافي الو دهم دحتب نا ديربو

 فس ةبجوم ةيئابربكلا تناك ىتم هفالخو اطلوف دومامك ينابربك زاهج مسج لكل نا
 رخآلا فالخ ضرغ امهنم لكل ناك ىتم ينعا ادحنيف رجالا: يف ةيبلس نوكت ِثاذ
 ' سمادع ظعا نم يي ةيئاب ربكلا نا قرن ثقؤواا عمو رفادقي دحاولا ضرغلا اماو ادحتب

 يبنتملا لاق دفو ضيا ةايحلا
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 5 00 رعاشلاوا كب دينضلا لطبلا ءأز رخل ملاعلا ناك يي يعدإ

 رعشلا جبصا ىتج صالاك لضافلا نوحدمي مرن 0 نالا اما جودملا ةقيقو
 هلئاهال نم حلك هحدم لطبلاو رعاشلاو لضافلاو ملاعلا ىار نيحو ةقيقخإل ال ىنواجلا

 ٌةديمنأا هذهو ناويدلا اذه ظب راقث ثأرف الف هربثعي دعب ملو رعشلا هرك افلا هدب

 نيئيبلا نيذه تاجتراف يركذ رثأت قبس اهقوزأ مدع ثني نم

 ارم نسج يف تفي ةعيفاو اًقبطنم ”آج رعش لافنم تاوبد
 01 ع ًاقبط هبف نايف ءاحاب هب رقي هتزاقو هنيف تلق دق

 ض #3 ماكجالاب الج ارهام ةامفقلا لعبإ .ىتزاك :( نيوبملا ياقلا )
 ةئيه وذ وهو هيلع نعدملا ذا يعدملا اهفرعي ةميظع ةكرخ هلو مولعملا لغجلا ضبف
 ةلثسالا هيلع رثكبو هتئيف نم فاخي ناك يعدملا نا ثدحل هجو ةسونعو ةبُبك

 قوش .ريصيو هتسوبع لوزتف ضبق اذا اما ةبوحالا يف كبتري ىتح تاضارتعالاو

 2 ثايبالا هذه هل تمظنف ةلئسالا ريصتخمو

 0 اهملا كيا يماقلا كلل اهل دعرلاب لغ امزرعم هضم.

 0 + اهلا نم مما سباق هل ىدباو ةلزو بنذ نود هنغ .ضرعاو

 . اهع 0س راديدلا ادب الو هفرصل لاوتنلا يثذبا هل دمو

 0 : نيمحلا نمسبكب ىشن زا رخا يمافإ يف تافو

 ا نكرلا لرم هودعو |درط قملا يف هدلخ ٍضافو

 ار مرور تماق 9 3 يع

 الار ناقل نال لمسنا رق ينير دنع هنال |دح ةليبخ ةويلم يف 0

 نايننإلا نال ينم نادؤقفم م لع نارثي ا نظاو يررورس الماع هن نسحلا

 فنالوقا كاذل هلقع دودخ نع 5 ناسنالا دج هلم امورحم ناك ام بحي

 امهنم كحضتف ناب راضتنو نامداخت نيصختت ادار. اذا الثم ةوهش يذ.لكل لقع ال
 دقو انلقع بهذ نياف امملغم انلغفل فورظلا كالت انتباصا ول نكلو نانونجم امها لوقنو
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 ندم ينفلا شا لخدب هقيدص يارل ,لثتك نا رحلا لجرلا رطضاو الوفعم 0
 زانبو هتيطو هب راش هل كسي راصوأ هدلاو رجحب ساجو ىلاف دلولا -بلط ةاليلف ساج

 هنيفل دلازلا لاقف ىغتنا نا ىلا ثكاس .وهو لمعلا اذه لمأتي لجرلاو هربلق ىلع
 هلا ع يفزرو لبقث لبق لي هلا باجا هام كك امو يدلو تبأر نك

 كفن ناو ينربسو لبقث ”لمقث ”ليقث كنبا نا يدنفا موعنااب كل لوقا اناو هجونو
 هربظ ىلع قلثشا ىنح

 كتاكشت نبح تثوريب يف ءازجلا ةيادب ةكل ير يدنفا مزعل كلا ذب ني 9

 يخا موحرملا نيع يذلا دباعلا امشاب ثزع دحاولنلود اهشئفم ناكو ايروس يف ةيلدعلا
 كم .يددفا موعن. ليفا ثاودس رشع ون دعب و اهتاذ ةرئادلاب امزالم وضع ليلخ

 راتلود ىلا نيم لباخ يخا موحرملا امأ يفون ةدم دعنو ةنس نيعبس وحن هرمو هتفيظو .
 . :وكرلل اقطنتسم .هركرم ىلا هداغا نانبل ىلع ًاقرصتم شاب هضاو
 مه يدنفا موعلا تدحجوف اسم ترضح مايالا دحأ ينا ظب رثثلا ىلا مجرتلو : ا

 ناوبد ؛هغلواط لع تبارو هيف رست انك يزإا ناوبالا يف تسلجو ةدئاملا ىلع هتلئاع .
 ةباغن تناكو هدالواو هتجوز ىلا ملانلا ابدعب ةديصق ىلع تركن هحيفصتا ترص رعش '

 تادو ءاكذو اًفطلو ًالع.ايروس لاجر نسحا نم هنا عم هنأرماب اهب لزغل ةك اكرلا ٠
 ينلا نيفلقلا غدا ةداعك هنامز ينتم هولعج ذا هل ءارعشلا ظب راقث ناويدلا ارخآب |

 3 ممراعشا لجحت
 اًراكذن شاقت يذلا 7 وائزغ ابماقا ةليا_ ثرضح .( دوسملااور)

 ةيالولا يلاو اهيلا وعدم ناكو نورام موخرملا هيخا فيلأت دوسحلا ةءاور اهيف اولثم هدوم
 يذلا هدلاو هيف حدم باطخب هنبا ةلفملا لهتساف اهنايعاو توريب تاوذو اشاب زيزع
 نيذه تيظنف ًايظع احا نيرا عي قو ةايا هلال ردل ركشو انعم اًرضاحي ناك
 ناد ش . ليدقلا ءاثإ اهنيزللو نينيلا

 بنلي اشي اهب وشي الدان - كل دوما[ رمخم ل اوك
 200 وودي ةوشملا لعج هقذحنو ' هلا ىوعد يف'شاقنلا لكوتف-

 ءالف_زاقمم لكك .الآ ظني ال يدق .ناكو طقس رركت الكو مركك رعشلا :ىلق اهلك:



30 50 4+ 556 «+ 7 

 0 ةدم 0 مظعنا م يزياكتالا رجابلا كالب ريسملا دنع ةراجقلا يف
 . ةنراطملا ريشا وهو سبدلا فسوب نارطملا فاس نوع ايبوط نارطملا ةطساوب |مثا
 ' انلاط ءانبا نم نيربتملاو ءابغلا دقو ة 1 كوام نم ناكو. ةمايسلا لع مهردفاو
 ِ روماذلا ةقلعم م نم بهار وهو !دبطشم ناك هودعاس 5 هلاغشأ يف مراسي ىنو

 "نال نيساكب يف مهاربا يرولغا يدج ناكنيح كلذو ةشوعمم ريد يف ةدم نكسو
 0 نارطملا اذه حن دنو نالا ىتح هطخب قاروا ضعب يدنعو هنم بنرق ريدا

 نيدذلا صاختتالا نم يدنفا موعل ناكو ةفئاطلل ةباها لعجو توريب يف يسع ًاشناو

 اربخا تضرثعا دقو اشاب وقنرف ةدم نانبل يف زيكرملا ماقماق راص-نا ىلا لصونو هلوصخي
 هل مفدي اشاب وقلرف يقو ٍلزعف ةينائبللا فئاظولا نع ةجراخ اهنال هبي يسل ىلع لودللا

 ىلا انرضح الو لزع مث م توريب يف ةرامتلا ةكحمي ١ اوضع نيعت م لزعلا دعب هشاعم

 1 > نادبل يف يدلاو عم ةميمجلا هتقاد.هل هيلع ددرتا 0 ةفيظو الب ناك توريب

 مه )0 11 قو راتخاو لزاما ءاقدصأ نم دعا ترص هبلع يدزت ةراكلو ٠
 ,رخاواب ةمدخلا نم ةلوزعم ذئموي ناك يذلا ليلخ ينخا موحرملا عم انيلايل يضقن انكو
 يدنا موعل  ناكو ونيمودلا بعلب ىلسشت !ناقوا يفمن نا لجالو ا نسر ٌةدم

 ليلخ هعسا دلو هلو بولقملاب ىزهتسي ناكف بلغا اذا اما ةراسللا نم الح ردكتي
 (لاغ تنك نا م أماد يعم حزمي ناكو هلجر يف ضرا هدالوأ يفاب نع بحلاب هزيم

 هحازم ليلخ داز يلايلا ىدحا ينن هدلاو ماركا هحازم لمحت“ا تنكو اًبولذم وا
 ' ةياكملا هذه مل تلقف

 ماما. 0 ليقث رما ١ دع كيب نا ةنكمي ال قوذ بحاص لجر ناك

 نا حاصاي ل لاقف ةنم نيدتسي ل. قيدص ىلا ىقاو مهاردلامايالا ضعب يف جاتحاف
 ىلا هدفا ينك الغ كيطعا نا عيطتسا إل مويلا كتيطعا ولو مودي ال اطعلا
 ا 0 1لادلال ريس هي تكل رع |

 لكو يد جي لو هلو غل اذك لزنملاب ينالفلا يما يف دجوي هنا لاق

 انما هللا يفت ىتح ينغلا. لانتف هخدماو هيلا بهذاف همركب هبال :دلولا حدمب نم



 بيبا(

 *# اة ل

 يخراج ليقتو اع لينك اك + ململا دوقع الدقه

 1 9 يف هنيظن يذلا لوالا يناوبد يف اهتحرداو اهتمظن ثايبالا هذهو
 : ٠ ةفيزع يف تاثو . هل ةقبقح ال لابخ هبلغاو

 يئرمجيف قشعلا ةذمر نم اهم رادا 2 ةفعو زع ناديغ ىوهلا يس يلو

 ىرديال يح نمناسنالابابب باغي ةودغ نيعلاو نيعلا: نيب ول
 يردن امم دق ىرولا نيب يتفع نمو ىوملا نم اباخ يرمج ابص تعطق
 ٍردصلا ةلامر قوف يفافع تكرت ةفيفع نيع يانيع ثار الو

 ين نويعلا ثم يب امو ةفعلاو زعلا اه لوالا تيبلا يف نائروكذملا نائيعلاف

 نيرمتلاو ىنشعلاو ةنعلا
 ةيحورلا تابورشملا نوطاعتي تاءاتجالا ضعب يف 'راكو ( حدقلا بلق )

 تربحأو سل قدح :<و !ذبا اههلع دعا لو !ًدج ل 3 تنك ينل

 برشلا نر ء ضيعتساو هنم سيملاو ياما هعضاو هنم ه يش ةلوانم ىلع ماك ًذلمأ

 يدان“ هتلخان ساكلا يل ةرمدت موب تا يفف لاكشالا نم قرعلا عم مدققي ام لكاب

 اذج هج ردككو هفيش مركب نأ ديرب ناسنالا برش ام لك ركل وعذب برشلا نال

 "تل ااه برطعاو روطللا يف-او موفا اًنايحا تنكو هعم برمشلا ضفرب يذلا نم

 . الئاف تاجتراف قرعلا نم ساك ةلجب روضحلا دحأ يل مدقو نسحلا توضلا

 حرفلا ماده انئركسادقو حدقلا ريدت ءاوس انالكك 03

  حيقلا بلقب تركس يلاو " اهسادقاب تكس كاف ©

 كلذ ةتراكو باهصالا ضعب عم هرابزا تبهذ مايالا دحا يف ( سرطب )

 تايبالا هذه هل تيتكف هدجن ف ةنسلا شارب
 اطقلا اك" تررف ىتح انتركتأف ةرابزل اعشلا لصف 8

 . اهثلا هبابساو اروج هديدل اك انكالغمناك البق نيرطبف

 ىت» ىتم اهازن كم ةنوت ىتم ةالجاع كاذنعبان دق انكو

 (وناقيق موعن ) :

 ٠ لخدو تو ريب ىلا ىفاو اهتسردمب ةيدنرفالا ةغالا 2 نأو سك ادولنتغ نا هلصا

2 
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 .ةدوجوم نو حازملا بحت ةيكذ ةفيطل 7 ا ارضخ

 . «جاوملا ريساوب ةجلاعمل ىتا هنا دعب ايف تفرع دقو هلبعا ال بيسل يخرج روتكدلا كانه

 1 0 اهل منا ثنا ميرم ةديسلا ينتجرتق ةروبشملا هتئاخركب لئتقو انكو ارفخ

 ادا يو ريقم يف ازور ةلعللا ةطضاوب بطلا سرد ناك يذلا روك لملا يحرحب

 : نوظنف هنابرق

 7 ريفاقعلا لك توح بط تاجاح تعمتجا دق نورام سجرج صخ يف
 - ريساوبلل اطابر كاراقو ةشاف ةلليا  ةليشع -ةايور

 ؟ اهيرايمل هاعد هنا هلاقزر هءاوحلا يثرب | ىتح هببس ٍلعا نكا و كلا العف

 0 ريساوبلا 39 3 1 هيلع راشاو
 ا رلا جبنا 0 لا محلا ةيئانجلا ىوعدلا طرشش ( ةيئانح ىوعد )

 -. يفاجلا ىلع مي تالماعملا هذه تت ىندو ءاوعد 1 دوهشلاب يتانو مدلاو حرجلا
  نألا اذهب ثمحظن دنو دوبشلا ةدابش خرب صاختب نا هياع يعرالا ع
 ' يأ ام

 < ا تر

 . ادوكر ندغ حرجا ءامد اببو اهتحرج ينلاب دودحلا نكش

 ادوهش ىلع اهمايعب ثناو يئدبدب نوفا شمر ىلاتضمأ

 ادواحم ةالجاع يلتقي يضقخ اكذم نيبجاملا طخب تناو
 ادورو هارت ام روز طحلا ينانف يف دثلا شمراب تبجاف
 ادوهش نولبقت ىراكسلا نا يهذمم سيلو ناركس فرظلاو

 اؤاف سنا سلحم يف انيقثلا ماصخالا |ممبس ناك ينلا ةبانحلا هذه دعب ( ةجلاعملا )

 شط انم دحازلا قر اًريخا ثوكس نحو كش اننوبع تناكو رخالا ىلا تفتلب لك

 ظ . ىنعلا اذهب تمظنف انطاصت ةعاس. دعب و مالكلاب انأدتباو هقيفر

 طاص ةقان ماق اماضخ انما اوعس ام ةادعلا بثذنم تمصاخت

 جيل لك نع خونلا اهياع !ورخ انتويع -قئانأ  انباقل الو

 حئافصلا ىئرف نكي يلقو تببضأ اهدخب يهف لابالا انمار

 حاصل كيف نافجالا  انحالصال تطسوت حافلا يف انيمر الو
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 اطارمض مهن هنم توصل ادنظ هباطخ دنع بوقعي ادب الو
 , اطالم كلذل هوممس هيف ىلع اطلم ءاوطاك باطخ ناكو 0

 اهضعب ص ليف هقيا يخرا دقو توريب يف جربلا ةحاس ىلع هتبار ةدم دعبو ٍ 1

 لباق وهو عوضوملا يابح نوكب يحن ناو هتيدل ران مظنا نأ ديرا يفا هتربخاو .

 ينالا شي راتلا هل تمظنف ةهافسلل ٠

 خرؤملا ايواح هجو اهنم عشبا ةيخخ 1
 خزف . رعشلا كاذإف .  اهيف- طلم ٠ اواو

 رص طالملااذ دنع اهنم ةياما اوفذح

 خرمش ربجا نيز اربج ةسمخ اوعجرا
 خرا سلق تفمتاف اهوشرا طابا 00

 ا187قبب ةئام اهنم انفذحولف 118+ ةنسوهو اهوخرا ةمك دعب يتأي شيراتلا» 0
 خرا بلقف خبراتنا ةعيكل اما .ةبولطملا ةيسلا ثو ١ )817 ريصت ةسمخ هيلا انعبج ناو ٠

 هياع دابدزاب ضرملاو . روش لدخا تح بوقعي روتك دلا يلع بونلا ترثك دذو
 هب راثا لكنا نظي اك ذنال زعم دجي هلعل جاوزلاب هيلع ثرمشا دقو ةيبوزعلا هببسو ٠

 0 ظ هل ءادعأ سراف ءاغاو
 حازملاو تيكدتلا بحي يف سق دجو تاسلجلا ىدحأ يف ( سسفقلا واسف )

 نا سدسقلا . لاق يناك» تذخلاو اهتيهنا انو نيعلا يف ةيحارج ةيلمج اراب تنقذ
 مهب لثملا برصض يسملا نال لوقت ام سكع ةقيقحلا نا هل تلق ةديدش ءآرطالا ةواسف
 : لاف ام ممساو سوسقلا ةواسف اريعم

 رسوسقلا يف ةواسقلا لثم ىنا احيرا يف رفاملا لثم يفو

 ] ٍسوفنلا مرك عم ريغلا بحل الاثم ىلا بيبطلا نكلو
 طقس يذلا اجيرا ىلا رفاسملا لثم ةباكحو جسما لوقب انا ارك لب ناتيبلا ناذهو

 هب ىنتعاف يرماسلا 1١ هب نئعي لف نهاك هب سمو هوباسو هوحرجو صوصللا يدباب
 .- ةمحرلا لاثم يوادملاو ةواسقلا لاثم نهاكلا ناكف يفش ىتح هجلاعو

 هللاق زر هجاوملا لزنل اوعدم ابرص يف موي تنيك ( روتنكد يجرج ) .
 عع :
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 3 ( لواش يدنفا دماح )

 2/4 كامح دقو هلبق نم هدلاو ربتشا دقو نانبل لبجحب لاجرلا ءاظع دحا وه
 | 00 رابتعالا مدع ال حزملا الا اهب تدصق امو ةينالا ةصقلا

 / ءابا يل لاقف توربب ىلا ةيفرصتملا زكرم ثدحلا نم لزان وهو اًموي هب ثيقللا
 اغشاب : . تسر ةدم رخاواب نيمدختس اوناك نيذلا لبجلا يرومأم لك توج كنا ينغلب
 كاذب يتركك ثيحو كلبسن تنك يننا _تبجا ءوسب ينركذن مل كاسع لاق معن تلق
 ناّتكلا يل هباهذل فسأتا 12 قمع ىل رطخ اذاتقأ داش نا ادغ كبدصن كاصيسف
 5 وحبملا 0 وأو نايسنلا وا

 0: :بلآ لحاسلا ريدم ذئموب ناك يذلا ذقنم ريمالا ىلا تلسرا ينانلامويلايفو

 )د17 اهفارو ىنأ الف هروضح لبق يدنفا دماح ةلواط ىلع اهعضوو ا
 2 امهتسظن دقو ردكي ام امهيف ام تلق اهبلجال ينبناعف ثاذ دعب ينلباقو
 ُّ [همو الا سل

 7 الوقنم نعللا دغ لواش دماخلا همؤ هلا ام ناسشالا دمح اذا

 . الواش دماح قاب اوبملافاذل هنعل ءآج دق ةاروتلاب لواشف

 2 ( بوقعي )
 ا رعاش وهو ثوريب يف ةيكيريمالا ةيلكلاب بطلا سرد اًدج كو باش وه

 . عوبسالا يف بون هكحن تناكو هسار يف ديدش ماب ندع هس نمو رهام بيبطو

 ” هروعش لتخا اًريخا هلقع هيلا دوعب ةبونلا هْنُعغ بهذت الو تببلا يف اهلالخب نعمه ناك

 1 - رسجلا رأب برق ثدحلا يف هب تعّتجا ةجردلاهذهيلالصب نا لبقو | رج اديصف ناكو

 ٠ رع ثحبا اناو يَ راهنلا فصن رم يل لاقف توريب ىلا ءأسم !ًدئاغ تنك اني
 كن تينغتساو هندجوول كافق ىلا كدي' تددمول هل تلقف بلك افق نم بيبط

 تدب نم ضرم ةدايعل اهشرفك ىلا هعم هجونا نا ينبلطو انيكصفف ىمقلا اذه

 يلا كل .يبايغل يناثاع ركف برطضاف كانه ةليللا كللث انو هعم تهجوتف ليلا

 / نيذه هل تمظن كلذ يغلب او ةباطخل بلطي بوقعي تاكو لع قباس نود

 نيديبلا



 ا

 ( تدخلا » فايق نوصنم سراب نيمالا رضا 1
 راكقالاب باش ناك هناف هتخونيش نع انرو اقيطل (يوبح اع 5 ريمالا اذه نتا 00

 ريمالا ةحوز هديشر ةةديسلا هتنباو ١ 88* ةنس ثدحلاب يدوحو 2 هثرشاع 7 ظ

 هرد نه مهنا قئافو كنتافو زيافو لياخ ءارمالا مث ةوخا الو باهش ملسريشلا
 ةفيطل تناكف ةبجم اما هديشر :ةديسلا ريظن نوللا ءارعم هَذه تاتو غ1 ينو

 000 باهش م 2م ديعس ريمالا ابمع نبا تحوزتو ا 897 ةنس تفوت لقو ةشوش

 وهو ريزغ نم 1 ديعس ريمالا تحوزت لاملاةعيدب تناك ةروةذيلا) كا دم

 دعبو ةسنا ةوعدملا هللارصت هللادع انمع ةئبا دي رف ريمالا اهدلو جوزتو هيع ريدم

 تيهذو ةطلام يلا م سنوت ىلا رفاسف نيفانم نالل الازي و انلمخا ليلقب اهجاوز .

 نم يثو عيملا نمرثكأ اهفرعا تنك دقف ةديشر ةديبسلا اما افيحب اهتقيقش ىلا ةسبئلا |
 نتحيصاف هندلاو لبق يفوت ادعس ةديسلا نبا اهجوزو هيلا يف مياس ريمالا تب ةلئاع

 امام ىدل ةدعاسملا ينم تبلطو ثرا الب ديعس ريمالا ريغصلا اهدلوو ةديشر ةديسلا .
 هلاني ناك يذلا مسقلا اهديفلل بتنك نا اهتوجرف اههببطاناو ةضب رمرذتموب تناك ينلا ا
 لا : ولو ادعس ةديسلا تيفون ةزيجو ةهرب دعب و يلط تباجاف 3-8 ]

 وجل هثرو ام غلب دقو ايش كلوي ال اًريقف ديعس ريمالا حبصال اهنم رمالا اذه يلطب ظ

 ده ةديسملا هتحوزو سراف ربمالا ةلئاع ثهوتحا ثدحلا يفتنك الو ةريا فالاةسمخ ٠

 ةينالا تايبالا ةلئاعلا هذه تلفف دالوالا عد

 ةيقث بيع لك نماهنااوس * اهولب اهوريع لقع ةديشر
 ةبيجت لعف لك يف اهنا قط ةرد هجو اههجو يف نكي مل بهو
 ةليضفلاو اخعنلاو مهعم دوجلا ىلا اونا دق دنهلا نطاب نم سزاف ونب
 ةريج ىلا يف هتباه كناف و. ْ ةمارك لك مهم زياف 8

 ةايلخ بولقلا انم هل ليلخ مهامح يف هنارفا قئاف مو

 ةقيقحلا هتهركأ الاو.عوطب اًركاش تاب دق نانبل مهلضفل
 0 ءاسفن ٍفثو ديعس ريمالا ةحوز ةبيجن ةديسلاو اهادلاو موبلا يفوت دنو

 اًريثك اهيلع



 ا الهو ٌةوكو ٌةدش يا ساب قب 0070 نم نيعلا تفذح ذأ 218

 00000 جدلا ليلف يننال ينركشو !دج اهنم ريمالا رسف هيف دوجوملا بيعلا ثاذ
 3 ا دقو ناك بؤاكل ابمظن ةديصق' ضابع ريمالا يل لسرا ةدم دعبو

 'روضحلا ماما ريمالا هلأسو ناكم يف انعمجا نا ىلا رارما ةابجهلطامو هزاجناب هبلاطف
 035 ايكسف يأ "دبع يول كبسما هل لافو يف نا ةعاملا هيلع دهشاف هدعو زاجتا

 ناثيبلا نادو اهنمو ةدايصق هْ مظنف فب ١ ِكلْو

 ىرولل ًاءاشم ثحضا ينلا نقذلا ينيكسما
 5 ىرقلا لك يف دوجوملا الخلا تدب ةلبق اهدجي

 0 اباسراف ةقيقد اهيناعمنا ريغ نزولاب بويع ابم ولو ٌةديصقلا هذه نا ديب
 5 لكلا تتالرخللا مسا ركذي م دا بلطو اهباع

 ا 1 يذلا اذ نم

 ا ا هدوحو تفرغ صفق هلا ذ 00 0
 هدوعوب ىفو أم هيف تلق دف

 هدغوا لراسللاب طبري ةرملا

 هئافول هنقذ ارت 0

 8 دب دحشب

 تررف بهاذملا 0

 ثول

 77 ىرتلا ال“ هنقذ نم هتكسو

 ىرج رمأ اذو نرق يف روذلاو
 ىرمم دق يفد. وا حيبق الا

 ىركشنو عابت ا ةماعلا را

 آ١الوا فلخو نيتنس دمب يفوت يذلا ريمالا تبب يف ةئز ةديصقلا ذهل ناكف

 ” فراعملاو مولعلاب لهالا ماتها مدع الا مريخ امو قلخلاو سفنلا يمي رك اولازي مل

 1 'سكعلابو ريقف وهف لفتشإ ال ينغ لك نا دقتعا يننال لمعلل مبايم مدعو عئانصلاو
 353 ىم كلذل دك ء هينغنو ناشالا تاخاحي موقت لاوما اندالب يف دحوت ال

 . اذا ىتح رشبلليرورد اركب جاوزلا كلذل هناكملغتشي نم هل نكب مل ام رقتفا لمعلا
 ” لع لحت ينلا _تابرضلا نمو ل

 . ممبال 101 11 ناك ازا مودم ريثق تام اريك رع نم نال“ مقل لوط اندالب
 هبهنت لب هفاعسأ عيطغست 92و هل
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 باب رصم لررا يقبع راو اهما سكع تراك اكو ندح ةديسلا كدت كرف ظ

 50 رامسملاك مسجلا ةفيحنل ةماقلا ةلي وط اًرظنم هذه نب حبفا نوفالخو ثاب روسو

 نيئري دهسم نيئريغص نانيعو ابمث نع ديزي اهفلاو ةفاكسلل وبدلا داجلاك اهدإجو ءابولا
 اهنانسا ةنم زربت تك اذا د ساو قدشو رامبابم ةثالث نم رثكأ ناجتفن ال اميهبقو يف
 17 ٌةديسلا ثيبهذ نيب 5 زرابا دا يدع ناحبذابلاك عومتو ةريبكلا

 ةينالا تايبالا تمظنو ةرم اهشارف اههناحي سلجتو اهعم بهذن
 اقباسبوبا دبعيف اعمتجا ا يناث هللا ناطيشلا عجدجا دف

 ًاقباطم نوكم هيف هل الاثم ةروص,مويلا قلخي لك لاق دقو
 أقطان ةقيقحلاب هيف هبشلا ىرت ةكيلم هجو نمحرلا قلخ اذل
 اقحام راصدق نوكلل اههجو اهو يل ندحيفناطييثلا ةروصاهو

 ُْ ( يبابشلا جنك سابعريمالا )
 ناك ثوريب يف تدك الو 0 هلجا تنك يذلا ميظعلا ريمالا وه اذه ْ

 يفاسبللا خيراتلا بحاص بابش رديخ ريمالا بيرفو ثيرو وهو حايشألا انكاس

 . هباصا يران قلط ببس يمع دقو ةبيجم ةركاذو حيجر لةءوذ وهو نالمث نطاقلا
 كراك مثلا ريد نم !ًدئاع ناكاذيب هناف نيحط وبا ريشب ريمالا هدم يف كالذو هينيعب
 ءاضقب ريمالا نويع تباصاف هتيقدنب قلطاف هبناجي اققاو ضوعم همسا حايشلا نم لجر

 ةيسدده عطق لمعبو قرولا نم عون هل ديب لغتشي ناكو ىمخا هتايح ةدم يتبو ردقو

 هنم تيلط ًامويف ةميظع ةدكم هلو فيفلا بحي ١ دج سفنلا ميرك وهو ةباغال ةليمح

 هدنع باتكلا اذه دوحو ينربخا ناك هنال يرعملا ءالعلا يبال مزاي ال ام موزا باتك ٠
 نع تدي .يل لاق اعيش ةلأسا نا لبقو لحم يف ةفدص هب تءمدجا نيرهشوحن دعبو

 هنمه هل تركحذف ينم هراعتسا ن م ركذتا الو هدجا رف ةعبلط يذلا باتكلا
 هل تيبظن ةثوالا هذه دعبو هفرظو هتمابشل هيأ تنكو ل ٠ ل
 نشبلا نيذه

 ساعتن اهداراف ةظقي كبي ىغولا سابعل ائيع ىأر مصخ

 سابلل هلك ضحمت نيع هل تضمه اذا سابعب يسو

 دنياي ع ووو نا ذيدمو دي 2200

 لاذ نيينل فلن اهلا
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 اىلط 2 يلون لجالف ناورسك ريبكلا ديشب ريمالا قتيقش نسحريمالا لول
 . لزاننب نا رذئدوب ةدبعلا بحاصو ناورسك ما نزامخا لضف خيشلا نم ريشب ربمالا
 ةيرا هنم لطي حادحدلا روصنم زييشلا هيلا لسراف نسح ريمالا هيخال ةديعلا نع

 | رولا نبعب ال نا طرشب لزانتا يناا هباجاف اهاوس.دبرب ام بلطب و اهنع ,لزاش

 لاو لع نوب مالا كح يرد الا( لضف ا يرن ١ ) نابي رفك ةغرزا
 ةفسلفلا نيع هاضرف ايف اهذخأب ناك نال كاللب اًئسح لمعو رمالا اذه

 كوش ريمالا قيقش نسح ريمالا نب هللادبع ريمالا نبا وه ( ىلقنم ريمالا )
 - ناك اهانركذ ينلا ريبكلا ريشب ريمالاةنبا الدعس ةديسلا جوزت يدلادنلادبع ملسريمالا هوخاو

 - ىقرتو ةيركسملا لخد مث اشاب دواد دنع ارواب نيعن سفنلا رك اليمج أفي رظ افيطل

 ” ريدم راصو ةبكلملا يف مظتناو ةبركسعلا ةمدخلا كرت يس اَعأ لوف غاص راص نا ىلا
 ندع هل *يش لكب ماملاوذ نئفثم وهو هفطل تفرعف هب تفرعن كانهو توريب لعاش لع

 هي رضاحم اهب يلسي رداوأ
 ليبج ريدم ذئموب وهو "ب مودع تبفمو قب دص ملقنم ريمالا ناك ( ةردان )

 1 0 ا جربلا ةحاس ىلع ةئيارف يركسلا لوبلا ءادب ةفيظولا هذهب يفون دقو
 يسرف ابكر تنكو هيلا تهجون هتبأر الف كلذب قملا هل ريدملا نال ناي ركسع هآرو
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 ااا ل لي ااا 0 5 )
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 و تنامو ىنشتسملا يف لغتشا ت 1 اج 11: يو ياس ينلا ءافرزلا
 هل را لت ّ تدب م 0 2 د

 ناكو انضعب و 0 يمرف نع تذزنو 0 م 0 ينم لذراوه نأ

 الغ ةجديسلا ةديحو ةئنبا هلو ليبج ريدم وهو ١ 857 يفوت دقو ريخالا انعاتجا اذه

 اهل تدظنف يسم اًريوصت روصتت ترا بلطت امو اهتععمو لاما جذومنا تناك

 نيتببلا نيذه
 ىنبلا اهدييف لاحلايفاهتكسماف اهمسر ةكبلملا ينم تبلط دقل
 7 ىسحلاك تروص سمسلاةيرظناتلقو - ةريبظ دنع رادلل .ابتحرخاو

 ةاخ ةكلم ةديسلا مم تيار تدمحلا هس ينم تدك ( نسح ةديسلا )
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 رع رشع يو ةندم نال ةباغلا هذه ةيلعلا ةنائسالا ىلا ارمضخ دحالا دبع موحرملا ٠
 داوغ نافطسا توري ' سبدلا فسوي نارطملا اوناكف ةئراطملا امأ تيتنا دق تناك

 نورثبال رفي رف فسوب ماشال حادحر)ا هللاةمعن نيدلا تيبل يناتسبلا سرطب سلبارطل ٠

 عانجالا املبب هرما يذلا وهو دهم سرطب كريرطبلا ثوب ناكو كبلعبل جاحلا انحوب ٠
 ا 18+ ةئس كلذ تاقث

 نع زاعمأ هب لضف,ءالكو - ةليفن مهم 'لت ملةداس انل
 00 مادقاو ذا داو 2 8 ةريبش هيف سردلا بلق ةمالس

 دا عم ا رغب رف مزحو حادحو فراعم

 7 ءافولا مدع 5

 ال ليق ذا بذاك لك ةداع يف كك ةبظع ماسقاب هدعو يل دكأو لجر يندعو
 ا 0 ا الجر قدبعت

 ينغلا ربثعت ددحاو 9 كالذل بدول لمالاو دو عوملا لهو "الع يشل دعولا

 و لمالا معاذ ا 1 و هلم عافتنالل هتم د نيماق وا هئاقدصا عيا نوبسحي ذا 3

 نا بي ريت 0 نا نانالا دارا اذا كالذإ ديلا رظني دحا الف هعفن مدع

 2 1 هلوق يف يدرولا نبا قدصو:ةمي لا راكبا لقن ةعفملا نال اعفاز ا

 ةيتالا تايبالا ىنمملا اذه يف تميظل دقو هدد اه
 ,ناقبملا و نرق يف روثلا» هنالب اًدعاو طبري درملا

 ناسنب 9 ىلا سعش هروزتو هروط لاع. جرباي 'ينتدعوا

 - ا يدع كدعو ناكف ؟دعوب ءافولا رظننا نال

 يناثلا طابرلا كباب ناكدق لحم نودب مك ناسللا طبر



0 
 نود سادم طوبم لا يف لبقو

 رفن بسكل لينا نع و
 ميدق را رذغلا كل

 لها هب ذل, فزخ وذو
 اناحم هواعب تاجاحلا وذو
 عرساو فزخ يذر خخ كرتاف

 "تناك فيك ةيدملاب عنقاو

 "تلا ريغكعفش الف

 ' اهيف تطلاف يتسايس ثالتو

 0 ايفا 2 ا

 7 سما 1 تانثف اهيف "البق 0 دفو ريبشلا ادح ىلا ساحف ب 2

 116 ميدقلا انحوب ةفيظو

 هب ىدقنا ديدجلا انحوب كللزإ

 لز ءاوهلا رجب يف ساحنف طب اك (خيران)

 >هيناوج نم قمح لك يف يف ضاخو

 هيف تاقف ١١١١ ةنس نأسي رهش يف ةنغب يفونو

 ابئتكم رافال يا يفت فرغ

 اهدشر» 0 ؟لاجر كيلع تحان

 - داوجلاىرذتولعدقنا سدو .

 7 رارطا لثم هلك ايف :نكو.

 ماعلا د 1 «مرشاو

 0 , قوسو هل با نم سطغلا 0 ْ

 - يدافت هيف وا لاملا كرتب

 7 يداتعاو يزع هيلع سيلو

  داحنلاك قنعب هليجيو

وادع 3 كاذك فلع الب
 7 

لام 6-2 دحو
 1 ةاكتعاو 

كامو نم ةيدحلا نا ولو
 0 

 00 ا

 1 يدامح تعفنراو سانلاةاصو

 0 ريبطت و ساحاف ةفيظو

 ساما ريبطنو ساخاف قب رف

 . قرغ هوخدأ ىف جتح هيف لزهخ م

 كفاح ذلا تاباق اقو تيق و

 1 تريلا من تفئاطلا دبا ّ



 0 درت وفا

 د وبل د

 هيسدابالا مثل مل انتهشو اروجماكحلانم يثخت الو

 نيب مسقاو
 يداذ رومألا لخدب قشل لي اقاقشلا هوم لعفلا اذهو

 لاع نينثالا ؟اح يحضتف
 بذك رابخا امئاد غرزاو
 امود ريغلا يف مركف لغشاو

 ملا زوع يف نوحمضن اذب
 اعيطم ةمدخا ةجانم نمو

 ىرشت ثيحب ها دع نم هعب و

 فار ىفوأ 3 ربظب نمو
 ارمي ماكحلا ىلا هيف لفو

 قدصي مل ّريسإ ىثفا ناف
 أاهجو هءدبا ةتلباق ثراو
 نكلو ةعم ةعمد كباو
 بكل مادخا نيب لخداو

 ادادو ربظا مهنم لكل

 موي تمسفا اذا ررض الو
 بحي دولا صلاخ كاب
 ٍضعبلاضعبمريسفشك و

 البق كاطعا نم لغش زجناو
 موي كادان دق حورجلا اذا
 غءافو الب كلام دعولا لخو

 ىءانث دف الياخ بدن الو

 موي باؤ نا احاص عطاقو

 دادتشاب موب قشلا اذه ىعسيس بل ةسايسلا يردد نمو

 يداوملا ىلع قاةشاالا اذهب

 داهولا قمح نم ماكسحلا ىلا

 يداعا مل ميقث نأ لواحو

 دايقلا ىوقا 5 كوري

 داح يا نك هحادم يفو

 5 ردصقأ ىوقالا هب

 داتقلا كوش هفرط يف اوعض
 داب رسلاب هرارضا يفو
 .يدادال لوا ةمرارضالا نع

 دادملا ىل:. !دوسا انيزح
 وام نم القث هيقسن الف

 . يواوبلا بلس مهنم ملساو
 دالك ةقادصلل دبمو

 دادشلا عبسلاو ضرالا برب

 ءارقنالاب < تتم لكل
 دادولاو ةقتادصلا نيكمتل
 وأ ريغ لاخ لغش لقرعو

 ' يردادملا هلا ل عمسسل الف

 داهغلا ةبع ارفع مهم الو

 داع الو كانا نم عداخو

 , 'واعبلا بنذ ىوس بنؤ الف

5 
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 تقطن دق نيفوشلا ةيماقئاق

 امل ءانملا مث اهب ءانملا كل

 اًرظتنمو اقوفحم لدعلاب تفدام

 تدقفن ا كا حور كشال ل دعلاو
 5 ني رياك 556 ىلع مدق

 اخرؤم تلقو

 ترسادق برغلا نكت كزرشلا متنا

 يره اوخرا تباجا اهوريخ ذم

 ىلا ىلوالاو ةبترلاب اكمربن اناث اخيران هل تمظنو

 ىلوالا كتبتر لين نم بمجت الف
 ”ةظفل ةداهلا لا دق كريغو

 نرد ةراسسم ١ لارا. :وامش
 حدام دحبا عي راتلا ادغ الو

 مركلاو دوجلا لهاب ”الؤسو الها
 مدقلا ر ا نع ةئر كلع دق

 رفأ نم
 مدعيف مسجلا ناك مسجلا نه حور

 ميشلاو لضفلا تافص كيلع تماد

0 

 2 37 11 5" ١ 2 كل يي ا اا

 ع يف ثيلا .تناف

 م هرايس ضرالا ف 2 اياك

 7 هراود قرذلل تديره دق مويلاو

 00 هرام# دغا بيذنل ينناف

 2 | 880 ةنس اهب هيلع منا

 0 ولا لف نم ليك ناب تن
 ع وأ !نبا عبرا يف اهب تناو

 ّ يلوم داعم لاما ٌةذأعس

 | 888 لوألا كتيئر كيف ينم انبنا

3 

 ( بيبطلا اناديم )
 لاخ ناديملا هل اناديمو

 |! ضكر رك انا قحلاناف
 اقف هتقابا عفت الولو

 ةالوسر تحضا هل ةنوداو

 يرسن حاورالا اهراخم منإ
 ذادل اهلوانت 0-دلئ1 لوقت

 لع ( ىاحنف نار ناباه نو )
 ههبا عم عوني ساحنإو
 يوق نمت .اهاكبا اف
 تل كو ”ينب اد ةقفل

 دايجلا ضوخ ةضوخي نظف

 داخلا دقق. نم لقا ضدك
 دازب ينأ ال يطلا ناك

 داوم ىوفا ىدرال تنئاو

 هللا نع دءاعلا ناوى
0 

 دال عجراف ل دام :

 - نانبأ ةيفرصتم يف اهتركذ يتلا ةيصولا ينم
 ١ دادولا ظف- ىوس سم الب

 . يداو نودي الو تيشممب

 يذابملاو ةسايسلا ينع دخو
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 العو العلا ف ماق» لك تنس 1

 مارا هتيلو نا هنم ىجن رب 0 ٠

 مدل يذو ل ذف يذ نيب امقرفلاو

 هنا أ بسح  ىقفرب سوس اذه

 ةبارمو ”الصا .اهديب . قرفلاو

 دب مندل ىواس لدع ياب

 ذل 1 ساخنلك نأكا و

 طبت رم سانا عفن ناك نم تحدم

 اوملظ اذا ممادعا نوربحي موق

 مو ةايحلا يف ماع نوثالث تضم

 نمو ريشبلا لن نمو ديعلا نبا
 مدق نم لاثمالا تلاق هدجط
 الثم تحبصا هبيال ةرهشو

 (مذف هحدم .يف اوبن ايكو

 مهنامز ف اوان مل ام تل دق

 اوضفر امو اص مهادعا تاعخ

 مك نمو مز نم تلن ا نكل
 قاس نمو . نبل نمو ثكذ نمو

 رشب اهوحي مل اهتزحلئاضف

 هب مامزلا تيلوت» موب "سلا مل
 فرش مالعا اددج مثتاهوا

 تعض انلوح نم ثشج ىلا داق
 ةلزنم  لقحلا ايفر ذاكر

 1 ىهنن وض وها مهم نعكندظ

 ء مل

 ميلا ضهان لاع لك ىلع الف
 مقس يذ ناك نم ةص لدي مو
 لق يذو ساخن نيب ام ىف ةرفلاك
 مدعلا دل لك ا كاذو

 لظلاو رسمتلا رون نيب ام قرفاك
 مدخلا عم مودخم مويلا يوتيب له

 5-لا ال قرطال اهعفن ةرغ»

 مزأ ف سانلاف اوبح ناو مف

 ممزبخ حط امم لق تفي مو

 0 وس م دأ

 مركلاو دحملاو ىلملا بين ضنا

 ا نه ةابلا قدصا فيلا

 ع ىلع ران نم رهشاب ثااج
 مسيح دم لوف لب هل بيسنلا 50

 مركذ رشن طالبنج يف تيوحا

 مشحأو فيداب ال كولنا مهع

 35 ندو .ريص ندو فنزأت نمد
 م* نمو رفطل نمو رشبابأ نمو
 م رفا ىفتقم نم لب نيث الفلا دنع

 ملا نم قاوجا نيب ام تناو
 مهلك سار لب امي مهاوفا

 حلاو ىلدعلا نيب قرفلا اورظنا اوموق
 ميت نمل اودبا مهحتلا نم ىلعا
 ملالا ينل نم اقارخحا ىلدا رانلاو
 مهسلا يبحلا نم هدعب اوصاف
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 . فرب ءارهتلا ةمهق فرعبو نامل ةرازا نتج لبر لا ركمموب وهو ويلا د

 ل

 ا ةئمرابا ؟5 يف

 1 . قلاملا بال نيينالسرالا ءاردالا دي ند جر ال ةيماقمئاقلا هلد نا نظي ناك

 ١ اهخيرات تركذ دفو ناك دلو ييطالمطلاكاد برع ال ينلا ةبزردلا ةديحولا

 | البت كب بيس نيغ ١88 ةنس نانبل ىلك ًاًقرصتم اشاب هص
 | ديبتلا اديملا ةيزردلا ةفئاطلا ت تعكف لعفلاب لوقلا مثو فوشلا ءاضق ىلع ماقماق

 هقئنبتل ةينالا ةديصقلا هل تمظن ركئنو يل هنع تيضرو

 و 5

 هصاو رمذح امدنعو

 دبا ”موجما تربي لبا الو
 يق لينع ني سانا نوحدممي له

 اودنح ممدهاع اذا لهف نابذ

 يعيش نم لضفلا ريذل. ميدملا الو
 ١ و اقح ل يروج ناك نا

 مذ ىلع ظفح الو بحل دبع

 يد كفل ًاموي مل يدبع ناك
 مهمغنل ىرسا مهف:كنعرسقلا يف '-اودعتاو ريسلاناوا يف 8 اومال

 مهتم" نيشرغ نم يلابث ليف

 . مهشرغل قوش ميليذ اركرحو  اوعجر مهقلنوش وشف وشل خرصاو
 مهلظل دح ميكح يف سلو اوملظ مهتيلو اذا موق داغوا

 مرحلاو لخلا تاتش نوعمجيو اد هنبا نع ابا نوقرفي مه
 2 7 وأ اوقرسم 7

 ا 3 اير ا

 منغلا ةرعب لداعب ال مجرعسو

 تنبأ 707 3 شر ديبع

 ميشلاو لي 7 د 1

 3 اوي نت يع نيش
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 محو هنوج نم ةجرخبا مايا ةثالث دعب و ثوحلا ةملتبا يذلا | يبلا ناوي ةصق يمو
 ا 884 ةئس ساوب انقب يد يلع ةبانك كلذو هميضم

 ( ناهللا قيقش )
 ورش لبق ثدحلا ةبرق ىلا | ديسك هيو اني عيا 0

 رهز تير شرا لمر ىلا تاصو ينم تفر ينلا ءافرزلا يسرف ا | كارو سمشلا
 اي رلا هذه لمأتا ترصف سباع هبلق يف داوسلاو امصان رمحالا نوللاو ًميتفم قوتشلا
 تيشم مث ففاو اناو اهتنخد ةراكيس تلعشاو راكفالا نرد يغامد الثما ىتحا

 روش 00 كلذو ثدحلا ىلا تلصو ىت> قار طلا لع راهشالا لع نك

 ااا

 ١ ملم ةدس رادا

 اقيقش ديدخلا يف يننرا الو
 ةقش نباو لاخ لب ناقق
 ةبلق دوسا هلاخ نم ادب امتو

 ةقيقش نبأ لاثملا ١ ال لوقت
 ينحمسو 50 تمدقت

 اقيقش قيقشلا اذ يف ابما ترا

 اقيفش طق :راك ام هلاخ لع
 اقيقع دودحلا يف هامد تراصو

 اقدص نوكي ال _لاخل ودع

 اقيلط ناك عمدلا ينمو رادب
 اشرح تام لاخلا يدانب ًاقيرغ هيف ةقيقشلا نب , ىضف يب عم ىلإ

 اقي.رغ تلشنناو ًاميم تديحاو اءدوم ا نيذ كابقف

 ريم حور شعان رسم "يف يفو
 ةرطق ةوالحخلاب دبع مداقل

 هنا لاحلا ىنف موي ةقاذ نمش

 ةقتع رهدلا يف مار قيقر نم امك

 اهبح وحن اهبلق نع اولأست ناو

 اقيحر يناقس دق اهال نال

 اقيتع لاتسا ولملا قتع اذا
 اقيقر قيتعلا كاذ ىلا ريدي

 اقيتع ُهنم رصخلا ىتح رن لف
 اقيفر هورت مل ًاثيدح يدق

 اقيتغ اهاوه. يف: يقر 'هورت ٠ اببخي يبلق لاح نعاولأسل
 اتي تومي نا قرإ داكف اهركذ ةعاس ردصلاقدي قوفخ
 اقيفر ديرب ال اهاوس كاذك ل هيح يف هاواس  دحا اف



 0000 + هالو
 | نياةبادب لكأ دب ال هنأ ريغ اهبيدي بار طضا ىفرا وأ رم لد هأن ىلدا دنع اهيانجوب

 اله رش مب ىلا تاالا اذ تدل مب نمر الط ليوط تاور ف ا

 / 5 .رطملا اذا اذا ناردجلا 50 هلي رارمحالا ثالذ 5-3 ا ةكيه
 .اهرظنم نياف 9 كتلقال ب رغ هيلع ثكرد ول ىتح دعجتو ري دتنملا هحولا كلذ هوسو

 ظ اح ثدحلا 0 لاجل ةكلم 0 لوالا عدبلا ا نم نالا

 اهدونج "دعب يوحن تلبفا ةكيلا يذه ٠
 اهدوبعب افولا مدع ىلع تدبش اهدودخو

 اهدوبنب يتانق ل ةماذ ايبلج ا قلق

 اممارغ تركت ع
 امدنعيدوهش .تحرج
 يف ترسخ ترم ال

 اهد ودخ د وهمس تديرش

 اهدوهش حرج تاواج

 اهدونب لك ياوعد
 1 اهدودص نود هاضرت لك ايه تيضوا

 7 حدقلا زوجي الف حدملا قبس دقو لما ام نكلو اهتوحم اهتيأرولف مويلا اما

 ظ ( سنوب ثوح )
 0 مالك هل لبقي ال مس اليقث مسالا اذ ىعدب لجر ناكو نانوي وه سنوي

 0 انو وزت .هملع عمو ىوعدب لاو دقو هئاقدصا زعا عمولو ةليذرلا نع رخأت ال وهو

 ' نا اموب داراو يدملا ببنو اهرسخت مارملاب عردلا باستك | ةيغب اهب ةلاكولا لبق
 تررخل لبجلا هس ةمهم ةفيظو نيزئاملا ءارمالا دال ابتاكريصب و هتفيظو ريغي

 ةينالا تايبالا ريمالل

 انا راع ننرلا ١ اذ هل غ نمااب ظ
 اسنوياف ةثالثلا بيقع همه مءتوملا ركذتالا



 ما رج
 هوا

 اا 1
7 

0 
0 
«0 ْ 
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 ييمالاوبتك ١ تأدنو صار ضد ةقرو تذخا اهامع تيار امو ةلق تادق اهنا انفرعف
 ترحا لكم بلبس نع ينو[ ةدم بعبو انح بالا 3 ثيب دبا, نيموتل.م. ةربهالاو

 ايعادو ناكو باهزإلاب انؤاتسا ةهرب دعبو اهاسنا نا ىشخا تاباسع ضعب رطسا يننا

 الاجترا اهتمظن يللا ةدبعقلا كيسروفل تأرف ادجرخ الو عفادملا يودب ادلابقتساك“

 دحا رضح اذا راصو !.:اذ تفظنف ةريمالا اهتفلبتو اههضخحأ ىلخاو. كهتشلا يل برغاف
 تاغ اهنال ابسلر شبع نم .تحارتساو سلخللا نم جرت لاعنللاب ترعشاو- اهيل

 ةديمقلا تناكو هلم" تناك امم ءيش اهسار فيس قم مل بالا ةياور.بنسحو
 يس 188* ةنس باا5 يف ةثداحلا ترج دقو لمقلا كلذل ديحولا اهذاود

 يشو ثدملا

 رصعلا يف مويلا انساج

 تكتف دحام ةريمأ

 تلف تسطع: ام: اذا

 ا خفدلا .كابه

 ادغ نيمثابلا رفظب

 ةددغ لئفلا قر

 لم فكل نطو
 ةعقرف سقفال ثدب

 ربد نم توصلا اذها

 ةعقرف م .٠ لاعتس
 تو ف لمتلا نّسجو

 هير | الو

 5 فلا هيلع

 ةفجرم ضرالا اننطظ

 تعقو نا لمتلا لوف

 ررصعلا ةريمأ رصقب ْ

 رصعلاب لمتلا شيمي

 رردلا لمتلا شن

 ردت لو ل ف
 ررآل نم تاوصالا ما

 رربظلا ارو نم ددرو

 ويب يو رح يفو

 رح 7 هتقنا دقو

 41 لع ايمانا
 ارو ل

 رصعلا ةريدأ ف

 عطسإ يدرو نول تاذ اهفرظو اهغطلب ةدب رف لالاب ةريبش دئارللا ىدجا تناك
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 0200 يمي باح هنع انأبلا ربش لك يف جرب سمنلا
 27” ا|ه8ا رديح جرب كيس اهارتاما اعوبر تلح خرا موبلاو

 و اهرا ل ةلمرا ذئموب تناكو امل هتيدهاف نيعلا ةص باتك ينم تبلط دقو

 ١ ١ نيتببلا نيذه هيلع تررحو نيتلس
 5 رحاحصصو ظقاوي ثاسعان نويعل اهردهأ نيعلا ةمص
 ا _ حارج نمانولق تباصا ام اهاقك دق اما يتنث ابلع

 77 تجوزنو تاونس ثالث هدم اهيجو ترا ماه باتكلا ميدقنو ةدلجلا هذه دعب

 0 ثفوو سلجم لك يف ايحدماو اهدجاو اهربتعا لزا م ينا ريغ اهحاوزب ردا و

 1 تلت نيا ةرابطلا اهتقفار 5 تلح نيا ةماللا اهتةفار راسا يذم لك قس

 ع اهأر هلاعفلا عراشب ارام رصم يف تنك نيح ١ 4017 ةنس طابش ربش يفو

 ١ 0 اهمالسا اريخك تررسو اهجوز ىلعو اهباع ثلت”و ثدلاو و يف رغ ثفقواف دعب

 : تنك ؟ تنيكو تناك ؟ اهتبارف !ًهالوا

 ' لكيمنلا ريما
 ” طرز كلا ريش ومالا تنب ادعس ةزيمالا ؛دامل كلف اك ثدملا يفتك

 يغدصلا مظعلا يف زوركت اهغمو يركسلا لوبلاب ةباصم تناك يلا هللادع ماس هيمالا ٠

 / يفوت دقو ثدملا ةسينك مداخم فيصان أنح يروخا ينفرب و راذ 7 مو 0: تررف
 رادلا باب ىلع انيارف وق ءادبم اذ ناك هنال هيلع تنرخو ٠ ةنس راذا رهش يف
 ” ةتوعو انبجا ايلع هحاملا ةدشلو اناعدن ىلق رع هفرعا نك ١ ةالياج (نهش ريما
 ةيبرخأا ةهطساب رخاو ةيلبقلا ةزجلاب ناويد اهيف ةنرغ ىلا اناغدو رمدعلا تقو ثالذ ناكو

 قيناك اهنال تاعد امفوقو دنعو ال تنتو يرق ةاس نوعبس اهرهعع ةريما انيارو

 توب اًمفدم تيرم ةكرطا همل» ثدبا ايف ةباخال نيب اهمسسبجو وبر عم لاعسب ةباصم

 يي روخغا تكيف يوفق يود اهلاعس عم مم مح ناكو ثدسطعو تاعسو اناابةثسال ريوس

 ..- لك عم روك نادل تاكو ناب تا مالا تلو لق ند نا
 : اههسقفو ماهبالا 0 00 اماما ديب تلاجو فخ كب سار كح !ريخا لامم
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 نيتيبلا نيذده يف عملا ا 2 06

 يحوراي دهاش كداوف تلاف ينبت ديكالاب له اهتلأسف
 حور هاش ة دابش ١ دبا 0

 ( 1441 هس دواد ءاضك)

 رمغ > موي ثاذ يفف دواد ريمالا هعنا ناكو نييعللا ءارمالا نم قيدص يل ناك

 يتجو ز اهنا لاق اهنع هتلأسف هتلئاع :ىم رون اهعسا ةليمج د أ ارمأ عم تو ريب ىلا يدنع

 ريغ تناك ةلأسملا نا باجا لالا اذه ىلا اعنرسم تقفوت فيو تجوزت ىتمو تلق

 اذه ىلع ةوصغم يئثو سماع ريمالا ىعدب ريمال ةبوطخم تناك رون تسلا نال ةرظنتنم

 ةينخ اهذخأب نا ةليل تاز هعم تقفناو دواد ريمالا يلا ليغ تناك" اينإل جاوزلا

 دعبو مث ام اذهو اهيلع لاكمي انامرب ىلا اهب يئابو سحب ةيرق يف اهدلاو تيب ليم

 تلقف ارعش هل ظنا نا ينفاكو ةداحلا لحم نع اهدعبيل ثوريب ىلا اهب ىلا كلذ
 : كالؤ كبس

 0 نود ىدملا رول هثءرحاو صاع راد نم روثلا ءآب ثذخا
 سلم يف دراداضق اذهو هريظن ايدق ابروا قاذ دفو

 0 شو 0 جوزتو هلتقف بر 2ك هلمرا ذا انروا م يلا دواد هلعف امل ةراشا 5

 ( لوالا كولملا رفس ) نابلس ما

 (امأ خيران )
 ام ةديسلا جوزت اييصاح ند رطم مح“ ىعدب يلديد ثوري يف قب دص يل ا

 مأ- هزلاو فطللاو ةاورماب لاجرلا ندحا سس ةمعط ها ونخاو ليزبغ عريعط هحا او ةببا

 دقو نابشلا فرظا نم دالوا هدد هلو ردتي ال فافعو لضف تاز ةأرما هلو ةدوملاو

 اهربتعا تنككو هيرازاعلا ةسردمب تذهتو هيج ىربكلا هنعنبا امأ ةافيرلا قر
 قو رعشلاب اههلوو ةيبرعلا خاب ةصوصخ..ايفراممو ةيندالا .اتافسل ٠ ١١

 يف ابلجر اهرمت ينلا ر ادلا ىلا تلقنو ةيطيدملاب تجوزت اهنال اهجاوز خب رأذ : تينطن

 تاقف رديخ يبا خرب
61 
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 !او ءاكذلاو ىتثلا ىعدب كاذ عم امثدنفا الا نيقفاوت» نيدلب وا امثدعب
 آلا ةفرعج اصوصخ ةسدقملا مولعلا هذهب رتبي ناك دقو ١! امويف هريسافتو ليجالاب

 امايصلا الوةالصلا ضقي ملو اماما ادغ داسفلل سقو

 ( امالسىتلاك تئج ام)ىوس ةالوق ليجنالا نم ظفحي ملو
 ( راذتعالا ندح )

 | تون 1117 هريدعاو ةنم نيرشع ىلام هيلع ددرتا توريب يف قيدص يل ناك
 0 دل ره تاققف هنارما ًاصودخ يثوبتاع هترابزل تا الو نيرهش هدم هنع

 اباذع داعبلا يف ينافكام نأك يتديغ لوط ىلع ىمسا ينباعت
 0000 ا ]ل نامت ءاتك .ابينو نسا موزع ناك نم

 0 ( تاليغسلا عبار )
 ”دهس وبمالا همسا ءارمالا دا دنع ماعط ىلا باعصالا ضعب تع عاني تيعد

 0س ةضوصخم تناك اهبال انتوغدأل هتعو ةضايسلا لعل نكلو ةوعدلا هله نم ايتو

 - ةتادلام ىلع ىرن نا دب الف (مراكتم ليزجلا يعادلا ناك اهم نككو ةسايسلا يف مهم
 | نم وهو يخحلا ىعدب الكش ال اومدق ماعطلا انوا: نيحن هلخي لع لدب ام

 نه الاخ ناكف يذلا اذه ا.ءا محلاو ز رالا نم نوكسو بنعلاقرووا ناجتذابلا وا

 2 اؤاو ةدحاو تحنفف كاز ض نأ تورا قاريغ همعط نم تالذب ترعشاو

 ورا لاا ٠ لاول وغلا ٍيثو برعلا هدي يملاب ُُط ترظخن ة ةقيق-ح.ىلا لاغ#ا

 الئاق تلجتراف مسج الب مما اهنا نومهزي ذا

 دز لأ ةعبار نالاو-.  ةالث ليغتلا نا 0

 دعس زيءالا يَ يف مىلاو يفولا لاو ءآقنعلاول وغلا
 ( حورغا ذهاشلا )

 قفناو .كدهاش كبلق لوقي هل هتبح نع رخالا دخاولا لأس اذا سانلا ةداع نم
 لبق ال ةعرشلا نال دهاشلا بسح كلذب تلقف ةداعلاك تباجا يني له تلئس يفا

 ١ هنداهش حرت برالاب لم صاواروز دهاش وأ قراس وا ركسلا ُُط نمد ةدابش

50 1000000 

 يك ا هدب رح
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 - ( ناعظالا قئاس) '
 ميس ريهالا نب فسوب ريهالا ةطامل ثدحلا ة ةيرق ىف 1 دوجوم تال 4 ا 5

 ريبكلا ريشي ريمالا ثنب اددس تسلا هتدلاو و هيملا نطاق ناك يذلا بابش هللادبع

 لدلا ءادب اًباصم ناكو ايروس ىلا رصم نم اهتقفار ينلا ناهج:ح ٠ ةيئاثلا هتأرما عم
 يننا موي ثدح كانه يتماقا ةدم يفو موب لك هروزا تنككو «؛ يفوثو يوئرلا
 9 7 ءءا تنيكو ةددابلاو قمخلاب ني روهثملا قيفوت ريهالاو ظفاح يمال "0-0
 امنع ينلاسو ءافرظلا يئاقدضا دحا تاباق انريس ءانثا ىفف ءارما امهنال اًبدأت اههفلخ '

 يبصلا كاذ ظناح هيخاو ىنفلا قيفو” نيريملاب ترس
 يم ديبلا يوطب ناعلن الا قاس ىلاو 7 سادلا تدان

 يم نابفك ىلع جرع ًامعنم
 ( ماعلب ةباد )

 مب املا يباح صضدب رض ًاعمشجم توريد جوبلا ةحاس ىلع مايالا علا ف 1

 ترا هتواع نم نك يذلا ظفح ريءالا بانج ناعظالا ىتئاس د>ا انيلع لخد ذاو ٠

 فك يل ارلافو كلذ -: رم اوت يبدح لع يباجاو 0 ادا لكبال
 يملا اي ةرم هل لاق يذلا هدلاو ىوس اًددعأ بطاخي ال هلا اولاق اذالؤ تاق هئقطنا

 نه هوبأ هدرطف يب طقس رهنلا ىلا انلصو ايلف كيلع بك ارانا انتي دك مانملا يف كقيار
 هلو ءاللا نم كالشنب ىتح هعد هيا ىلا ماخملا اذه اودعم نيذلا لافو 21 هترضح

 اًرعش ىنعملا اذهب تلق نيبجمتم مهتبار الف ملا هذه هبشت ىرخا لامعا دع
 نامزلا 5 نم هوددع لقو 3 !"دبا فاح 1

 يناث ماعلب يننا أو :ظف 80 هعقطنا دفق و

 0 يبا كالم ىلا ايحرتم ناك نيد 0 ىقطنا يذلا ى مالا وه ماعلب نا

 # ليئارسأ ينب نعلب
 1 2( ديفملا سقلا )

 32 نيقفتم نينثا قارب ال ناكو داسفلاو 8 <” نول كحا ناك
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 نكي موتاملا يخي ىرولا ىراو

 ىرت له هبم فوحلا ديفب اؤام

 نع تثدح واتريخأ وا تى ١

 تع 0 تاملا وه ةويملا لصأ

 امنا امرك توملا يف 'ىرا أل الا

 لاواب ادغ بوبحم كاف
 هراره نأ ريغ 5 ثوملاو

 ةالضاف ًايهش لامغا ام هرماو

 هنايحب طقف كيش مل توملا
 اهقيقر نامزلا تاب يبلا كالت

 ةرخم هذ ناك دق امثالكف

 ىلع ىوقث ىدرلا باوبا تاهيه
 يذلا ى ؟5 ىوقي ىدرلا فك
 هرحذ كل توماي هتينفا

 داعب دنع عمدلا ريغ نفن م

 ترجح لق نيعفلا نيع لك لب

 احا اري ثتوريب هب تنفال

 هئايخو . هتوع طيغا 0

 هناي هلالا ةدهاعم الو

 اكبلا نم تعمج هتيشخ بوجوو
 تدهش كاركلا را موهلاو

 ترخب ريفزلاب عومد نم لب
 ىلعلا ىلا راس عمدلا راخب لكو

 ةماما .هلالا 3 الم تدان
 ةماقم ٍجابعلا بر هلازاف

 'لارحالا يعم الا كياو
 ناما

 3 -نارمعلا ملاعب

 جربد هنم برهم نم

 سبل ءايحالا نم يح

 دوجولا الوأ

 رئامز لبق هاج نا هل يشرك
 ٠ ندم راكلو

 نايحالا .يف هاج ام اذا ولي

 يئاتسلاك مذنلا ميظع !درف

 فنراطوالا ديدم ةايح ف لب

 يناث سرطبب تداج دق ثيحنم
 ا راجاللا كاذو مولقلل اذ
 نايسنلا ملع يف همسأ لعج
 نائجو ةنج بحاص ثاب دق

 نارودلا تنم ىتح كينش

 نائيع ةيرمأ يرم هكبت ُ

 نامز نيعل نيع الب عمد
 نايقتلي نارحجيلا ا ايف

 نافجالاب كاذو ملعلاب اذ
 تاانالل نافوطلا لصري مل

 نافوطلاك عمدلا ضيفي رم
 نايغط نع سيل حون نافوط
 نارين نم بلقلا يف ام رح نم
 < رمحرلا محارم 0 دوزل»

 2 نراوا ريغب



 دف هلا ثافو ةنركذتف ًايؤاك ارازو اربقف ةفرعا ت دك هلح نع. يئربخاف ةئيسأ

 تريهت دق يلاوحا نركلو معن لاف ينالفلا للاب ناخدلا عئاب نالف.تناو كتفرع

 ٌفرعف 0 ذوفن وذ كانه اناو سابلا ينمركت رمعم ايف نب ربقعملا ند ترجو اريك ٠
 نيشبلا نيذه هل توظف بكلب هئداع ىلع لزي هنا. همالك نه

 رصدلاو كزوفب كش انددعاجت امركم تودغدق رسب لوا ٍ

 'رصم يف دبعي روثلا كاخا ناب انل اذ لبق نم خيراتلا ركذي دل

 ىادودلا سس هرطب ا

 سرطب محملا توريب يف اهدسا يتلا ةينطولا ةسردملاب ذيل 188, ةني تنك 2020
 مولعلا لكتب فلا ةناف د_متحلا دحملا ةيبرعلا ةضهنلا باعصا دحا وهو. يناتسبلا
 ًاشناو ةيبرعلا فراسعملا ةرئادو ريبشلا يلرعلا سوماقلا طيحلا طيح هفيل ان مظعاو ٠
 يفونو مولعلاو فيل الا ىلع اًبظاوم ناكو نانجلا ةيئاثلاو ةجلا اهاعو اهادجا :نيندي را

 توريب يف رثكموب تنكو ا 88 ةيسرايا لوا ف قاروالاو رباحملاو 5 نيد أخ ظ

 ةينالا ةدييصقلاب ةعيئر يلعمو يسيئر ناكأنا ثيحو هدهشم ترمذحو
 ناسلو هل بلف ُكَب هرملف .نايبو ىهن اذ كنامز يف شع

 ناويح نع ناشالا قرش 1 اهنع امون نادنالا دوج .و

 نانا نع .نادالا زيهم لب اًزيم ناك ناويملا نع اذبو

 نادبالا' ةمافضو ىنئلاب ال ىرزلا نيب ام دحلا لاني. هبو
 ناسنالا يذلا .دولح نكل  هكذ دلخي_ لالا ىلا

 ناصغالا ةرضن سلو ىنحي هعفنل تابنلا ىلا ترظن ام وا

 فنراولا نمو بيط نم هيفا١ ىلع هلضفي دزولا ءامب درولاوب
 ناديعلا رهاوج فالخ اهيف د ل ةيلديصلا ترظن اذاو

 ٍتائجلا رئاس ينفيو الضف هدعب نم فا يني رهدإك



 2 0 روس 0 نأ كاذ يفوهو 0 دقو
 0 !يمم هئارد رما كب اففاو هثيار ذا يدنا يسوم تأف دلو

 0 طا كرما . انلرلا بر ليك نم
 0 ! ( هئاثم ناهلس رو* ةكدإا عم 50

 | ردع اع حزم | يتب دص وهو دج هس 0 ناك

 ' ديعس خيل ةملاما تيعدو. رئاب يف انك موي تاذ ينف رفص نع ابقلطا يتلا هتيحل
 "اه ةييم كلذو كانه موي رشع ةسمخ ةدم انيقبف يدنفا نايلس مو نادمح
 5 بديل لاق. هبراقا نم ديعس يشل نال طالبنج كب نيس 1 عا ناكر

 | ماع نخل اذه نم صلختنو هب حبسف ريدغ كانه ثيح رهنلا ىلا لزان نا مزاي
 ' ملط هيف هريغ 9 نا ضري ل رهلا ىلا انلصو انو يدنفا ناولس روتكدلا انعم
 : _- يدنا لوق توكذتق ءاملاب حببسو اماما ةبامث

 اعببرا يلي تراف  ةليآ كيس اهرعش نم بئاوذ ثالث, ترمشن

 اهم تقو يلب .نيرمتلا يننراف - ابيجوب ءامسلا .رق . تلبقلساو
 ١ ٠ -  ”تاقو اهئضرامف

 اعب رالاءوي,رصعب ريدغلا دصق“ ةقاشم نبا روقكو. ةيحل وذ

 أه٠ تو يف .نيدقذلا يناراف ةحابس دصق صاغو بايثلا ماخ
 نالا حق 1 مو ةميظع ةعرس ناشببلا ناذه رشتناو

 ) شحجلا رم 2

 ىو . هب. طقبف رادلا يف دعقملا ىلَع ساجو !دج ىييمس لجر كيلا موي تاذ رضح
 اا ةملطل ره قجطاو ةباخال ككر ةناف شحملا اذه ام لاق. هسفنب نع رذتعي
 ٠ 2 هيف تلقف حاولالا اهياع عضوت يبا

 : اراذتعا ىلاو 0 0 يراد ناويد "لع دق نيع#

7 
 د دع

 0 18 تا تا



 * 4194 يي ٍ

 )1١( انوما ليلس نوعرف راف كيس ال تذخاينلا .رثيوك يذه 0

 انوعرف تقرغا ىموم ءاصعك  اهلاج رحب ىسوم تقرأ دق 20

 انويع نيميلا ٍضوع :ثرإقلو ابكت  بزلقال أني مرش

 وكس بلان ديا يف اجوقم' 1 رحا ارب نتا رش

 انوزحلاو عوذلملا ان يحي اهدنز كي ةيح ىسول اذه

 انومألا اودلا دجي اهقير يف ,ةافش زع عوسلملا اهب اذاو

 انوطنا ىتقاو يمزح عاضال اهدنعام ىري نوراه ناكول

 ةل+ اهدنع ثراكو ديعلاب اهئنهال ثهحوت دايعالا دحا يف ( ىرخا ه9 ]

 تضاف جبر ماهم دب ههدبا كلقو ةفزتلا دئاوعلا بسح تمدقتف ةفقاسا '

 تاديدلا ينبأ نوف لاجإلا نآ مويلا هدوملا هذه انديس اي هل تلاقذ. اًبججم مشدحا ٠

 ةداسلا ءالوه يدبا ليبتت نم رثكا ينذلو يفرم كيدي ليبقثنا ةدوملانع الف كف

 باوجلا اذمل عيا كدضو تكف

صقرم ميقي نا همركب ةداع ىسوم كرلل 000
 هيلا وعدب هلزأو يف ًا

 يملاو اشاب دشاز هتوعرإ الافتحا ايماقا ىبلا  يلايللا ىدحخا يفا نايعالاو رباكألا :

 اهب قدختو اهوببب تناك ىلا ةدنلا ىلا نومذقشو نو رض نووعدملا ناك ايروس
0. 9 ٠ 0 

3 
ماب مدقتب لحرلا ناكف نييناحلا نم عيدبلا نوسلب تاديننلا

 ةوعدلا ةبحاص ماما ىبحنب وهنأ ر

٠. 
6 3 

 5

 تناكو صقرأا ادبباو نب وعدملا ددع لما ىتح جرو ٌتادينلا عم 2 كرشو
 و

 لب ايحور ا لواننا الو صقرا الذ ًأجرفتم قنا فترا فؤرظ انكم يتداع

 اذا يلامق يد وفا نري فراس هذه ىلع انا انو رخا ىلا لحم نم لقتثنا

 يو .ةينالا تانآلا اهيدب : تمطف هللا كح يرغشلا ينارانو وز 0

 نيعلا ةدص يبانكب ةعوبطم

 رجلا نمنوفملايد.:امتدهاشو ةلياب ىموه دنع نعود الا ١

 رطقلا نم ني رحاسلا عي ىسوأ امنا نوعرف درع أييف' تاك دن

 رصم يف لبق نه بعشلاهنم رثأت الغم رشا اذ ريثأت اني راكب

 - نيب رسما هلآ نوما 3

 . د
 ا نع ايعب -



0 

 5 رمق 0 تنا ةنالفا ن 0 ال ةغلابمو 0
 ديحم رعاش هنا ممو بعص وبا كب انح يل اهمظن يتلا راعشالاب ىرت 5 هبشا
 ةاعرم وب اكلات 7 واتارقو اهتم اهيدحاف ولنلاو ةنلاملا قم اييف ام رظناوهتديصق

 2 نيتيبلا نيذه ةذيصقلا لفسا ةقرولا ىلَع صاصرلا لقب تبتكف
 000 سرعسللا انح تنا لب  انلاب كيحو ردلاب اوهيشام

 0 يي ا١0  لاعإلا دنع اتتالف -اهلاصوو املام دمل نك
 ' ركعملا ىنملا اذه يل تركشو ءاننلا انه حدمت ام مظعا امهنال .اهل تبرطف

 2 ماقملا قفاوملا

 | وانبم لبق تووهب كرت يتزلا ةءردص ةلزن يتباصأ ١5037 ةنس يف 0
 " ليطعتل الا كلذ امو نونجلاب تبصا ينا اذ لاقف هابطالا ضعب ييغت يرع تلاسو

 | ةداملاكا امديامملا ثبجون دايعالا دحا ينف ثوريب يف ًاميرمم ربخغا امله رشنناو يلغش

 | دلل ينلب تااقو تقبش يقئارإ 0 روهمجو يدنفا ىموم زيمكرملا كانه ناكو
 #0 تندج تنبكل ضرملا اذهل اضرعم تنك و تبجا كلنع ةعاشالا هذه ام تفنج
 0000 0 لا اذهل عيا كحضو تكون هو ادا ككاو

 هل قسربم يدنفأ ىسوم موحر را لاجنا ماقا 1847 ةنشس يف (اركويلك )

 - ءامدقلا نمي روهشملا دحا لذي اصوصخم بز سبلب هرضحي نم لكن اكو !ًركدتم ايموم
 " اهل تاظنف اهبمسر ينتدهاو يزلا اذهب تروصتو اروياكس ل جبرف ماد» تراتخاو
 ' ةيح اهدنز ىلعو ةرجلا ريثن اهناك اهدي ةدا.ابلغت ةرودلاتناكو ٠ ماقلل ةقئاوم انايبا

 3 ”تثروو .ةينانويلا ةلودلا ماياب رصم يف تكلم تناك يتلا هرئاب وياك ةيح ين ةفوفلم
 ٠ اهيرفظ ثنا دعو اهقشعت نا لبق يناءورلا دئاقلا رن ابي ناجو ةنعارفلا يسرك
 ل اهاذ 00 الف ةريا اهذخاو _:روظنا دئاقلا براحو رضيق ايراع م كلم اهأتبا ىف

 ” قمظف ثداوحلا لع تر دنر كلو املذ اهيلع ةيللا تقلظا رمالاب

 ال

 نفاع انلازيقا -

- 
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 اهتيدحي هلغذت اذبف هيلا تفتلت امنا لك ىري اهعم صن ةئام عقجا ولو :يناملالاو
 دحاو تقوب عيمجلا كك هناك ىتح مسبتي ضعبلاو تافنلاب رخالاو هبلا اهرظنب كاذو

 اهردصواهقنع ماوق نسحا ىِلَت سبالم عدبا سدلتو اهفويض مركت ةكوحض هولا ةشئوشب
 لوالا ةقفذشلا 0 تزرداو ادغلاو ابابلا ند ةديدع ةعموا تلا كقو رهاوجلاب :نادلحم .

 ماقملا هل ترضح لح ياو اهرياغن ىنغلا هل قال 5-5 را و ةيلعلا ةلوزإا ع

 نم صقرلا نم ةقيقد !هتوفن الو صقارملاوا سلاحا وا تاعملجملا يف ناك نا لوالا
 صفو اهمالكل روضحلا ىخديف تملكت ناو لمت الو لكن الف حابصلا ىتح ءاسملا'
 ةدءاسمل : ”ناخحا عمج وأو ىتنلاو ىتتلا لغقف ةالصلا ةسنك تراز ناو رادبالا الل

 ءانملا فقاوم يف ىلوالا اهارتف هياع نيضرحملا لوا تناك نيدوكتم نا ةلئاعوا صن '

 نيد سيئر وا لصنق وا فظوم وا ضاق وا لاو تاي مل تارهسلاو حارفالاو ءازعلاو .
 دي هيلا تدمو الا ربتنو ةحاح وذ الو اهرييعاف هتنرك او اهرازؤ هتفرعو اهفرع الا

 كالذ ىلع اهدعاس يذلاو توريب ةجهبو رمهعلا ةنيز تناك راضتخالابو ةدعانملا
 زيكرملا ماهملا اهو ز

 وبف ةعيدبلا ةديدلا ذهل جوز نوكيل_ثاذلا اذه قلخ (يدنفا قيود
 نر. نايعالا اهمزوي هراد !دج هتأرما دويو هاج اب انيصف اليم ةروشلا لماك

 م.اظعم ا ني ربشعملا راجتلا ن4 وهف لكل ا هناذب فشو لخلاو للملا لك :

 لي هلو عضتم فيطل ةيبنجالا لودلاو ةيلعلا ةلودلا نم ةربتعملا ةمسوالاو :بتثزلا

 ناج همثسا
 ابابلا ةسادق معنا دقو ملعلاو فطللا نيب عمج ةرسالا هذ ديحولا ثيرولاوه

 ايف هماق ام ةروكحاب امثو جيب رف مادل نيةيللا نيه تمظن دقو زيك ر م تقلب مهل

 ةرظبب ”اينم تم دق انا اماو. ابطا صسسب مذا انه ني 007

 امو تاقذ اهمبسإ طقسو مدأ ايلكا ىبلا ةركا شع ةحافتلا نأ 55

 ىرخأ ةضرفب
 كرولا نيب اذ كعب 75 أدخف ارمحا ارحب قش قيدون هأصعن

٠ 



 2-5 1 0 1 د 1

 0 تانالا بلك لاح لك هي ا و
 0 لوفد سما هيل ءارتو

 0 راكم هللا لجالا ايلا 07 مار الب قرولا
 بحي 0 2 0 وهذنع 0 يام

 2 3 توقعي ل داررسملا نوطنا هميم نبا هلاذكو ا

 الا دوودم تناك فررلا ةمل ينو ( رازكلا ) ب بلل هللا ثاذ 0

 0 0 ةمدني ينودعان 0 ب 7 تافف 5 لا ةءوس كرئشتو نالا

  (وئاوذرك ) ةيبط ةراشتسا لمعلو لعفن اولاق اهب يعم او :ايرتنتو : ةرجالا
 ” صخم هعمو ينطاب: كاسماب باصم ضنرملا 0 انيار كنيطعن نحنو

 1 وحار .لكللاو رقع ورح ع دعاك اف له رضف سد ةليسع هل تام

 "ابن سا ةرحالا نا اولاقو اوكف نورد اما يدض ةعبرالا ماقف همالس

 0 0 را ساخن ,ابف رعو دلبلاب ةردانلا هذه ترشننا يللثلا مويلا فو .

3 0-1 6 0 
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 اة ددحتو فيرش نما 0 لاونج لصفت 3 ةنبا توريب 00 :

 نوفلت# ماوقا هيف ناكو سلجب ف تدحتو اذ اهم فطلا 5

 : 4 راد ُي زياكلالاو يواسفلاو يالاطبإلاب يسن زرفالاك هتغلب كك نإ



 5 نونا ال للا 7 4

 اثرا ٌةرامالا امن هير ال 1
 ادادوو اهارز 7

 يوك يف ةعفرو نأش مظع 0
 7 ناك ام تافضصلا هذه نود 0

 ةحباتم

 اًرريدا مس اهزاح رف لل ا

 لالا نباو ديرفلا ريمالاو 20

 انزا ةرامالا ىعدب 22-2 :

1 3 

 5 ين رايخلا 00
 ايلغ هيف تدك ام نع 56

 يي
 ايمشلاو الحاع قودلا عذاب
 ع ءاودلا ناك ري نود
 اموصخو ةواب نروفاخي لب
 ' اهيجرو :ةلزاسو داو

 ايكنلا كولي ةوق ىار نا
 اميرغا يجنب و هرشش ينل

 :ايحر هيف كك ما
 اهظع وي ءاجو ادالبو

 ايثا « اريم >ناكوا رادتفا اذ
 اهظغ ايهش راص دق داهتجال
 ايمذ 35 ىدي .بلاعفل
 اهم رت 4 نامحي تافس لب

 امولعو ةمكو انابثو
 اهيل» موزللا دنع هارثل
 اب افرع الو بابشل
 اياك ى موم راص دق لضفل لب
 اهطخحلاو اذك امزمز اومرك |
 اهغنلا لاثي وا ءرملا .ضفخت

 امي دع ىعحت ا تافصلا كونو .

 انني لالا .نك» ءاهارد
 ايد ١ دخان بجو نم



 بوش ىلغ ل نم اجر 2 تدر , رافعا "ا ين كاين لا نف عداد 1 رش ل 0 * 414 ٠ ظ

 3 أود ةءاو او 0 ِ ا ا 5 000

 ٠ لغذلاب ىهتلاو تاوئس 8 نسب وهو يفوت هدلاو نال ثاونس ةرشع نس .
 :» قودندلاةرياد سيئر نالا وهو ١877 ةنس يناؤعلا كنببلا يف لخدو

 دصاوحن هيف ٍبيعال ةايرلا لماك مي 1 نم بوبحم فصوب ال فلو مامذ
 1 عماماو دقيدص نروخي 37 شغب ال نا صخشلا نم بولطملا وه

 هبحا تنكو اًريغك هترشاغ دقو لاكلا ةباغ نوكي قيددك هلماع اذاو

 0 لد رف هلا .لاجالابو 0 هئاقدصال هرابتعاو شوشلا كودولا هيجول

 ال هقيدص رع هلاح زيك الو فيرشلا هلصاب ركفي هارت ال هلك اذه عمو
 0 0 ندقنا دقو ا 10 7 هم ' لوربكت

 04 2 هال هتاخ 0 اغا 7 0 ا اًرابظا ةينالا ع 0 هل

 ةئسح عابط اذ. نك 1 نا هعفني ال فلا

 001 | لالا كانك دن - امقم دج دع فخ اًريمأاب

 درف كن الع يف كش اإل تنا

 رورش نأد ىوس يءاجم ام

 داد ملاك شلل كرا
 امقس ىعدب نوفطا ليلعف'

 جايتحاب ءاودلا ىلا ءاد لك

 حض: رحم ماثللا ةاودق

 : ءاود جيدا نا موق لاق

  زيلس يع 2م |

 ” انواطلا ىتلا الا رمغا تدل

 : 5 يد 0 نسوغنلا ماقسو

 ليلعو
 51 يح دمتم "نا هلعو
 ' ايل ارح حبش نم ىوادلاو

 0 امواكلا يفد 2 لظلا مصب

 3 3: 5 امل ىب عد سوفناا



 دقو شي رقيتاسلا فرشلا يوذ

 ىتف عن مادقملا ثراحلاب .

 3 0 2 تاتو

 مثو رودصلا واح اذا. رودصلا 0
 ا دودنملا م 8 1

 يدين اهتيعال اذا .حامرلا ٠ لس

 كيم كو يدب يف ضيبلا لئاسو

 عي ا .
 هجم عردلا تح عردأ لك نم 0
 8 ءادعالا قرفع يف رع 1 '

 انلياق لاق نا انئادعال ل

 يف ينمش لب

 5 مل الح موق

 ره أرب انقلا 1 ىرن

 اخ اذا كل

 دلع
 0 تلم نضوج سس

 ابحتملاب ديغلا قاس ند 5 ع

 برهلاب ببعلا سووك نم يل ذا
 ببللا ليذلا نوؤش

 ربضقلا ةيدنملا 2 هد

 رببالاو قانعالا مد نه ”ةلهانم

 بطعلا ا داوم ع زطا اوأز

 يبسنايف موزخم لأ نم تبد
 بستنم ريخ دعس 3 كلام و

 يباويبنلا يدج نع برعلا لياسو
 ٍبرح يفكنتنلاو رك يف قدصلاو

 بحرلا لزنملا لهاو جاجا 0
  ”بنرلا الع نع .ىلاوعلا ام لا ت
 برتلاب هبدخ ثرفع روصق 1

 ربجتحمصلدلا ردخب ر ثيل جورف
 ٍبطعلا ن

 .برطلا نم ايري ىظلا ليلصىرب
 ٍبعللا نم عون ادعلا عارف قري

 بهل يذل 27 ىغولا 1 هن

 :ببحلا نمىهشا امدلا ب باوش 8

 .بلطلاو كلا نيب باتكلا ينفب
 5 لع ا, تنفتالابجلا كا
 بحل نم بوث يف صمتل اًردب
 ”بعاراو 9 اودغو اوقرفت

 ربسملا يوذاب اودجن ةادعلا ىذه -



 اذا كلذك هدير يذلا بديطلا راتكو دشتقو هب سن هيلع ططشت يهف

 جيرو !هتاثسا لك ىلع اهبواجيو اهب ينثعو ابمركي يذلا ىلا الا تفنلث ال ةأرمالاف
 وكب هلغش لكو بيبطلا لباقل ينلا شو ذكتقو ةب رطضم نوكت ينلا اهراكفا
 رو ؛ نا هيلع بجي كلذل ابمالكب بيبطلا ءانتعا مدع اهدنع ءيش هرك او
 5 قم ةأرمالا نال هل هاوقن اب متيمو !مماتب ضيرملا ةلاح اهربخيو يلكلا هايشنالا
 ظحالا اهدلو وا اهجوز اهبل اظن اهنال يك بيلا دعاس ضيرلل ةيبتنف
 لو ضرلل هبتني هب بيبظلا ثربخا ىتمو هيلع أرطي بعت لقا وا هتاكرح ىندا

 م نمطبو اهتاظحالم ىلع ماد اهركشي كرا نايف يا را
 0 ال بتك الكانبار نالا دم نال ةامعتسم حياضن هذه هتعاطةسا دهج اهزاكفا
 نيد لا نبع ةلعسوتم هذبف بتكب ال هب لمعي اكو 18

 5 © سمحوا فسوإ يدالوا ةدالو )

 دلال رفعي ةرابزب ما يقَتبأ :؟ امرنع ةنس راذا ا ينفث

 شيعي رو نا يلبعل ربما اذذه نم تردكتن ارو اعرت تداول ارمأ نا يفرش
 نكد الوا داوي يذلا مومعلا لع وهو ١ افيعض اه*دحا نوكي نا ىف ذل ال رد ديلا

 0 توريب ىلا تعجرو امل نيساكب نم نيدعضرم لاسراب لاح ثروابف ةليللا ام

 سلا لوصنم مم نايشلار ملآس

 7 لالا نب روصنم ملم :ريمالا وهو نييبابشلا :ارمالا لجا نم قيدصلا ارذه نا
 "و1 |اهدت لصتمو نانل يف نينابشلا دح ردح ريمالانب يلع ريمالا نب ريالا ن>
 7 بابش صاع ريمالا مدحا هلاق ام تيفن بسنلا اذحل انابثاو بسن فرشاب نيباهشلا
 7 مهعنم نارو> يف ةطمارقلا براح ىذلا نارو> يف عرزا ةنيدم ىلا ةبسنلاب يعرزالا

 فلا نيثالث نم 5 اوناكو و سراف فلا رشع ةسخب مثرسسكو ماشلا لوخد نع

 ]شرم يقف ةنس ٠ ٠ انك نوكيف ةي رجم 286 ةنس ةينالا ةديصقلا ظن تاذ دنعو

 ٠ 2 1 ' جياودباستلا 1

 : / ”ي ع 0
 9 1 1 : 5 :٠ و 2

 ايت 1 ع
 دخيل 3 7

2+ 2 2 



 لام يوادب بيبطلا نال مهشاعم مابقلاو ميعفان دجلاك ميمدختستو ابطالا ليضع
 يذلا وهو هبرق بجي يذلا ةيئاملالا لْجر وه بيبطلاو ٠ ةرجاب ةسمخو نام ضرع
 اهي را ىلا رفاسملا لجرلا لف يف قتالخالا مركو ببرقلا ةبحل الثم حيبملا هلعج

 هعم باسملا يف ققدن الو مالس ىلَع هب واد نه عم جرخاو ناكمالا ردق حاس
 ةيلاملالا تنال اًبيبط نكت نا ىلبق نانا نك لامحالابو كتعادص ىلع دنعي ملام

 4 بطلا نم ريخ 7
 ناو هياربالا "المع لم“ الو هرشتساو كسيئر مطاف ةموكسملا يف تمدختسا اذا 0

 غم كنود ناكولو هنم ديفتست كناو هل دئاع لضفلا نا ربظاف ساب اعنص تنسحا ١"

 : كمدقت نم ىلخت دوعت الو مدقنت ةظساولا هذيبف همرك او هعه ايوا لك 0
 هتوف نا نم اًقوخ كزكر. نع كدعبو كرضي كلنم ىوقاو ادوسح ناك اذا هلال '
 122 هلم ديفتسل كناف ىنسحلاب هعم ترس اذا امأ هتمواقم كنكمي الو دعب اف هفلتو : 55

 هلهج راهظا وا هلداضم ىلع تامع ولو هدنع مدقتنو. هداوك كيو كنم لعا ناك و 35

 راصتخالاب ٠ اريبش ناكى نم اصوصخ اًديش عفتنت الو ررضلا كققحليف هرابتعا مدعو

 ظ اًرامح ناك ولو كسيئر مرك
 ىلع انادي ام اذهو كب رمغت ملاصم اذيكهو فورظ اذكهب اهنال كترابم نك

 هاشخي الف (ءاضناو !ًرابتعا هسيئرا ربظي لهاجلا نال مبتذناسا ىلع لاهجلا ضعب مدقن
 هترابو هراكفا ىنخي ال يذلا اما همدقت ىثْخي الف ًاًقراعم هنم ىندا هلا فرعيو

 سئرلا نك اذا اذه رخأتي هارت اذلو هنم اعاد ىشخيو مدقتلا نم ةعني هسيئر ناف
 هِي كربتي ةناف امئاد هعطاو كترابم هلريظاف افصنم.نأك اذإامآ [! د ١

 كفرمصت ماد لعجاف ماعلا عفنلا لجال كفرصتو كملاعم لك يف كمدقنو نطابلا
 ظ هعماطمو كسئر لاوحال اقفاوم

 ديحولا رثملا نق ةأرمالاو لّزنملا رادم نييلد نال ءيش لك لبق تادنيسلا ق١

 باختلاب قطا اذو هل ينتعتو 2 مول يتلا .يهف دلولا ضرم ولف يملا باخشناب

 . اهجوز صرءولو هعنقت فيك فرعت اهناف هفنرب اهجوز دناع اهم هديرت يذلا بيبطلا

1 



 نو كلغ رهظي تتويقاي ذا كبح ري شغلا ن نب 5 د ا و
 ةمادلا هتفادص برتكتف هل كهتتن فرعو كتةطساوب ىنش اذا ضيرملا نال ثالمج
 3 , كروخا نآك راو رنا د ١-0 كار اذا

 هناذ 3 كارتوي ال قيدصلا نال كتعانمب كل معفنو كباعصا ىلع روتعت ال

 هنايح ىلع فاخي هنال هناوادمل كوعدب ال ةانكلا مدع كب دتةعاو ضرمولف .

 ةفادص الو كيلا لاذدو كبلطي كودع راف كترامع دقتعا قم نكلاو

 0 الا

 ”لجوب ال دق ذا لنوط نمز اهل يغتقب ينلا 3 لمعلاب الا لاتت ال هاف اعيرمم

 0-لا اما لع و دحاو موعإ ةنيدملا ىخذرم ةطاعم كاياع ليسا و مهيوادت ىذرد

 8 4 ضرما داثتعا ى تدبطلا ةرابهمو 0

 1 / ينذإ يي ماد هك ال بيبطلا رعد ثوملا نم ضال بطلا ةع

 2 ربخاو هضرم فرعاو كأضي رم صخلا٠ 1 ز'اف كراعملا نم جرخي نا هياع 0 هاذ

 0 كيلع دوعي الو دحا كبيولي ال ىت> كالاثم.ا ءابطالا رشتماو هضارعأ لك هلها

 7 ءاوكشي عمت لو هتلممثا وا هي نمت ملاذ ا كنال كضررم نئعا ٠ خيروتلاب كريض
 5 كضفرو كب هتقث تاف

 7” "ارقنلا ةرثكلو كنرهش دب زي هنال ةدابز ريقفلاب نثعا لب ينذلاك ريقفلا مدخأ
 5 " كتعتص ربتم و كربتعي ريقفلا ٠ ةعاج | ساغت رثكلا ١ نال هدأ 2 كلا مسخم لهو

 2 كربلعيو هتجلاعل كاعد ول اليخ كدلق هنا نظيف ينغلا اما ك1 ردك كات كيشو

 0 رابتعالاو لآ نك فارما نه رخآلا لات ءارتفلل المءربظا + اناقم هنم دا

 3 ةرشعلاك اليلق ىفبو اريخل هك دع هلال هنافذ لعب ضن رااليج 0 0 0

 0 5 مم دحاو الإ ل ع مو حيسملا مافش نيذلا صربلا

 ١ ' ةموكملا ىرت اذإ ةينانالا ةمدخل لب طقف 1 وأ 0 هتعادص تسيل

 3 ب



 2 4 <05 د :

 قف مفنت ماذا ٠ "00077 اين كباي الانس ١

 . مهتم سرتحا رخالا قيرفلا رسختف اًروز قيرفل ككحب تزحت ول ذا لدع
 يف تنك اذاف ماع فرصا ةئيف لَم سأرات نا تش اذا مهشغل ةضرع ا!"
 مهيف فراك واو ١ رابتعا كلم لفا عي يا راص عيا ن .,ع ثعفدو ةعابج

 دكا و

 كيفري هناف كدادجاب تيدنقاول كدخابل كاذ نا من كدتحم فرش ىلت لكك 1
 صخللا ىلع محلا ىنبالو سكعلاب نعل مدقالل الها تركو كررت ١

 يتديدق هب اهارث نادلا اذهب .تايبا ضعب تمن دقو ةيصخخلا ا ًَ

 ( هتمنص وحن سببطلا ت تاون :

 بيم اهنال كيدلاوو للا. دعب اهمركت نا يي . هنا لعاو كدت كتعنس مدخأ ظ
 اًربا 000 9 شغل الو أ ءاقك نال كفرصت لعجاو انهت الن 1

 كفرش قب ةيداق ولو ةقيقحلا هاه 6 هنمطب ام هيواذت يذلا ضرما ربخا

 ٠ : 3 دنع نيظوفنحم كت 0

 اهسرام الهاج تيعد اذا كتيلل ةناها ملثغا ذا ءيش لك لبق كتعنص نقلا
 ىمضا ارث ةذم دعبف ةسردملا يف هن 0 تاكتاول ذا اهيف ددجتب ام 0 00
 رخأتتفا 0 1

 براهتلا لعءجاو هئملعت ام سرام قاض ب مدي هعدل الو اسوي سزردلا عر 3

 نأ الامم كباصال عدت الو أمم نال ال اقم ال لعجاو ك.تءادصب حرك ال كذاتسا 3 1

 اهناشب كنماوحزي
 نعل ام هامإ رثأتت ل كار اذا هنال هتاساسحاب هكراشو ضيرملا ىلت قفشا 2

 عئاندلاو مولعلا نيب ىلعالا لا اذو ةتحب ةينانا كنتعبص نال هزعو هطشنف كب

 ثملاع ىتمو ءيش لك لبق هءافشو هملاعت يذلا ضيرملاب ركتفاو لاملا كرغب 9
3 



 : يب 4. *

 '”07 فنعم ينغتس نيح كركشو هقيض تقو ةاندب كيتنأي نم لك يف دعتبأ

 يفد وهف ةيويئدلا هلاوحال اقفو هقيدص عم هكواس ريغب نم لك
 رلا ١ لايقل فانك موج وه فورم كدم لجمال نم نم لال

 بور مند قناع هيرو م سو ًايظع ن .راك

 2000 كلن ىلعوا كيلع اهاذا دوعي ىحمت ال ةوادع ررضلا نال اًدحإ رضضن ال

 ادلع ىلع هتقفش ردق صختلا ىلع قفشا سفنلا فيرش ال هن ربكتملا بحاص

 هيلع ةقفثلا دعب صخشلا بذكو

 كيف سبل ام كحد. نم يفد دنال هرابتءا نه هتتاها قرفي ال يذلا نع دعتبا
 كيف سبل ام كمذ

 هقداص نم رثأت ناف ةقفشال هعفدتو ةساجلا هل بجو رداون ضعب كقيدصل ركذا

 1 ماركألا نم قحاست ام ةدايز بلطت ال عفن ال هلال ةنع دعتباف الاو

 ١ نم يدر مظعاو ئيدر !ًدوسح نوكي تك اسلا سباعلا فيتا رفصالا هجولا وذ

 هعم مالكلا كلغ هينيغ ضم

 كعءدُف 0 0 قيلمثا ىلع دعت الو طقف كئاقدصا لامعا ربثعا

 ْ رهاوظلا

 ' دبع ةناما هله عدي قراس ليف منيب ةينمالا الو لاز رالا نيب ةقادصلا نكمي ال

 ةبوس اوقرس واو رخآ قراس

 م ا مه نم رعيسلا نسف

 559 لدا الا هات الو ٠ موزألا نيح الا خيوت الو حباسو محراو 3

 ردغلا تقنع

 مواظلل ةراسح يطعب ملا
 كنوربتعو مم دوم بسنكتف ك كنم 2 م نأ ةدعاسملاو ةؤرملاو ةريغلا ربظا

 كنقادصب هعفرتو كريظن هلعجن هل كتوادعب كنال كنم رغصا وه نم يداعت ال

 كيعيطي هناف كنم رخصأ هلم هل



 4 6 3 د

 هيلا ةحودملا هنافط يبق 4 هدهجا
8 

 بويعلا نم ولخت ال: كنال هحماس رضم ريغ هببع ناكو بحاص يف انيع تيار نا ' 1

 قيدص الب شاع بيع الب اقيدص بلط نم لثملا لاق دلو
 .حازملابىداقت الو كررض دمت هتيار اذا الا هنع دعبت الو هناوفبب كقيدص جئاس

 حازم ىلداذ مايالا يلع لدبلت موي يناي ذا 6 فيكفلا عفر ةحرد- ىلا هع

 ٠ مكلاصفنا ببس حازملا نوكيو هنع دعبتف كنم.هردكب "لبن هحتزب ٍدلددع

 م له كاوس 32 مهتافرم رص رظناو 0 ددرزب نيذلا ة هريس درع ماد عسا 1

 ها ةفط مهب تيار ناف م 2 تقارو نوباقتم م | ”رولا :لط نوتباث' 1

 0 مم هفضل ١ مذهب تناك اذا 0 نال مهبنتجاف الاو ممرشاعف ةنئسح ةمالع :

 سببا عا * نركت فيا رهخالا

 هع ريفا
 ؛ افخا ىلع ةزدشم ود وبل هودعو همقب لص ا هلا نوكإ نم نم ل ١

 هبدقحاف هتاضاسحا|

 ملف 6 لكل ! ٌةدوملا ربظنو | 00 نيهعخ قداصب نم نم سركحا ظ

 رسضاحلا حدمب و 'بئئاغلا

 " هتيدصو هودع مم اً”دخاو اكلسم كلسي وا عيملا ةفادص يعدي يذلا نم سرتحا ظ

 ٌةوقلا ا ظيغلا نكي ثيبخ هاف

 هيئاف حرتلاب ردكلا تامالع هيلع ربظت يذلا راكفالاو ل داغ قدا
 : ١ كندي ال

 حاتم ني م ةعرسإ 3 ل

 ديحلا باقلا ةمالع ةش اشيل

 ةعرسلا 54 يلا ةأرمالا الو هاكي فل ىدلا و 0

 قيدصلا تابجاو نم ذا ليذرلاو لضافلا هقيدصو هودع حدمي يذلا نع دعتبا
 .' كعم قدص نم كقيدصف قدصلا نم قتشم قيدصلا نال ةحارصب رك نا



 1 5 .هغدن: الو دع كلف نع مفادو هنم سرخحأ ةئع كنربخا يذلا يورلا

 يذلا ماعلا ملاصلا وه اذه ٠. ءوسب كان نا لنك .الو ,كررسض عيطتسي ذا طق كليلع
 اذه .دب الف. هيلا .تننس-ا : نم سن. ياارب هل ا صامل ىلع .لضفب
 000 : ع .ام موب طوقشلا -نم رداغلا

 5 هل 0 57 0 01 ا كلا رابىل كنيرتع ةرران كازا نع
 ْ .٠ 7 ٠ هيلا تيتا اذا فورظلا .هذه:لثم يف هاقلن ذا هنعر جانت الو

 ا الك ب وا روع هس نأ.نودب درحا هيا نعفي نا عيطتس كانا

 ش ١ ةردقلا قوف هفورعم ٍط
 000 اذ امعرم دعا نانا وس ربل

 "ماظل -ةدربو قيضلا ةياغب ان ءايظ تبارواف ةجاملا تقو عنص ام فورعملا ريخ
 ' وه..اذبف هتينشو .هندعو افندم اضررموا هن دجناو هقافلا ةياغب احاتمم وا ءاه ةعرجب

 7 1200 0 + افوبملا ةدخحت فورغملا ريخ ليق اذلو .ظعالا ينيقتملا "فورعملا

 سانم ريثعا ٠ هيلع كمتعي ال ناف لاملا نال ةيلام ات

 " هبحامعالو.هل.رابتعا ال ةعفخلاو ةليغفلا نع درحلا ينغلا نال لاملا بحاص ال ةليضفلا
 ظ 1م بحأصب

 كنا يار شو يح لاملا رثأيي نال ليخب ةفادص وجزت نا كايا مث كايا
 اهئارجا :نع رخأتي ال "الام هبدكت كتئايخ نا رعش ولو كنع ينغتتسي هرضتس كتقادص
 خازم * .هتادص وجرت : تك هل دادو الو ةرم الو مامز ال ليخجاف هلا لاملا نال

 - الو اًرما+ هنم لمأتت الف ءيش لكىَع مردلا لضفي بلقلا ةواسقوةآدرلا ليخجلا عبط
 "00 1! الا ودق اف !ةغاشبلاو لوقلاب كمرك ١ وا كفطال اذاو اًريخ هتءاوجرت
 اذهل دبالا ىلا هلي نم صاخت الف ىمظع ةمعن اهبسحي ءايشالا لقاب كيل داج:ولو

 - هناف مركلا: اما ناكمالا ردق نع دعببو ءيش نك نم ٍضفرب نا نانالا ىلع ب 0

 ظ هزيتعبو هقيدص .بحيو ةسامحو هو 7 اذ نوكدو ةتععمو هفرش ع ةظفاحم لاملا رقثحي

 الب ع يعبأ مدخا ٠ نانالا يف ناتيمح لخيلاو مركلاف هباستكاا لجال هلام فرصنو
 لِذباو لخملاب هيف كالباقي- موي يناي. ذا هيلا ناسحالا يلع مدنت الو هلمعب هلم اعو ضوع



 د 2٠89 و :

 0 بابش روصنم ملس ريمالل اهتمدق ةديصق

 اذهو عيمجلاٌسادو هتميكش عطقل مثل محرلو ماللا ينخي هدحوزججلا نا مولع 0
 نيدللا عم هنافرصنو هنايقبسا نرعلأسي نا بجي ميثللا ةفرعمو هيلا هابتلالا بجيام ٠
 ىلع ليلد اذبف نيريفك هءافدصا تبار ناف هثبب لها نم مث نم ًاصوصخ هنم ىفدا مث '

 مؤللا ةمالع وبف ”هوحدام لقو ةيرما نم نوكتشنملا رثكام لكوهدوج ٠
 ينلا ةينيدلا اياصولاو اهتاعارم نانالا ىلع ينلا تابجاولا نع انملكت انلا ثيحو 2

 دارفالا عم هفرصنو هكولس تابجاو نع نالا لاكتنف اهظفح هيلع
 ( كولسلا ) ظ

 كنيضري ام نيب نراقف كنم ىلعا وه نم كنع ىضري فيك فرعن نا تثشاذا ٠

 هرماوأ لاثتماو هتعاطل همداخ نم ناسالا ىضري ٠ هبجوممب رسو كنود .وه نم نم

 هفورعم ظفحي ائاد لب فورعب عمطب ال هيلا برقث ام لك هباداو هتناماو هصولخو
 لئام ربغ فرش لكب همدخيو هدهج هنع عفادنو هيلع راغو هحملاص نع. بذشو
 ةداندلا ىلإ

 .ةنم ىلا وه نم عم ناسنالا لعفيإف اذيكم

 ءاقدصالا رامتخا تا

 فكروكت هيلا اجاتحم ناك اذا اصوصخ ههجوب شيب نم لكنا ناسنالا ْنظب ال
 اذه ضعبلا كلذ لعف اميرو هيلا :سانلا ةشاشب بجون هتعانص امبرلف هل ًاقيدص

 ناك نم ليلقلا نم لقاو مهضارغا ءاضقل ضعبلاو اًناحم ممل امادختسا مالا
 ] ظ ةصلاخ ةبحم اذ
 نيك هبايغب هنع يناحيو اهب هل ىعسي هقيدص ةعفنم ددري نم قيقحلا بحاصلاف .:-
 ذأ را صورا اذا ادبملا | ذه ىلع طفاحي نأ ثاساأ لك ىلع بحي و هروضح

 لك عم ةيئاسنالا لمعتساو ناك يا عم فورعملاب أدبا : ابحاص هل نك اًقيدِص

 فراك ىتم موزللا نيح هيلع كئفاكي ملو ًاقورعم عم تعنص نمو سانلا :نم درف
 ةنال هكرتاف ريما دب ةءاسالاب كازاج ىرمو كفورعم هعم ديعت الف هيلع ارداق :
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 ظ 7 هام ةئيب ل ارم نوكمو ةفيظو وضع ل ةيمهالا يف ةفلتخم كنئاظولاف ٠

 ''ليضفتلا اهو ًبيكرتو.ألا رثكأ ناك وضعلا ةيهثا ترثك اكو ةفيظولا هذه مامتا ىلع
 ' مدقلاو سارلا ىواست نا ةكملا صم سبلو هناذ وضعلا نم سيل قلافا نم ةاس
 تابجاوب. موقي نا مدقلا نكي ال ذا ةايحلا تنرخو ماظنلا لئخال انواسأ ول امبمنال

 يزاجتب وا ىفاكتي: ةيصوصخ ةفيظو امهنم لكلو كاذ فلخي ثرا اذهل الو سارأا

 : سارلل بجي دام لدعلا نيع وه زييمثلا اذهو اهلا ٌةايْللا ةحاحو امترورض بسبتس

  تتروسمللا ىطعي نا مزليف تامارغ ةرشع مزلي مدقللو مدلا نم مارغ نوسخخ هنيذغنب
 أها لدا 37 نا ىرت اذإو مدقلل ةئاق موقت ال هنودب ذا سارلل لوا مدلا نم مارغ

 3 ْ تاي اك فئالظولا ذه مسقنو سارا عزوتي

 ملاح ةقيقح نع ثمحبلاو ةكلمملا | ءاضعا عيبج ىلع ربسلا لوا
 النو تنير هتيمثأ بسحب الا أ نعوضع زيت مدع اناث

 هتاماحك وضع لك نع ةاماحلاو علا درطو هدالب ىلا عفانلا باج الا
 هنفنا نع

 كيل مزيف نين دك لك نا فرعب نا عبار
 بجت يتلا ةفيظولا يف مهفراعمو ةنسملا مهتافص بسح نب نوفا كاقكا : يماح

 ١ ا ديدجلل !ًدئاق لضافلا ماعلا الو ةيلاطل :!رطان اسدنبم نيغي الف اهتمدخ مباع

 ب انم لك هنم باطيف لابجالابو 35 00 صاصقلا مراص مهيلع يرجي
 8 1 هدالوأل بأ نم

 هس هسا جي نو هوس ودم

 م

 ش 1 ةمالغا س١
 هل ل ديالو ةيعاتحا ةلرف لكل هيرو راغب ىو كاننالا يف ةعيبط ةسايسلا

 مدعو برقلا ةجحبو قلاخلا ةدابع ان نيدلا نا اكو ةحارلا اهساساو ماظنو سار
 , ساساو قوقحلا ىلع ةظفاحملا عاتجالا ساساو قحلا ةسايسلا ساسا كلذكف هرارضا
 0 اهتيهافرو ةايحلا ىلع ةظفاحلا يهو ةدحاو ةيانعلاو فرشلا ىلع ةظفاحلا بادالا

 لمعلا كلذ ذا دسافل ركحلا ىطعي ال نرا ةرادالا يف ةيرورض ةظخالم مهاو

 يف دجوب, اًرعش كلذب تم دقو دبتسا كح اذا يدرلا نال ناسنالا هدجوا ام رش
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 هتبافك نم رلخأب ؤيفع لكو اهلك اهيلا ريس اضع الل ةعفانلا داوملا لك هيفو اسي

 اًرادقم هنم ذخأيف دبكلا وهن ههتب الكم ةماعلا ىلا م لوا ةصاخنا ههئانم ىلا هليخيو. ٠

 يف يوم ١! ةيىغتلا اهتفيظو ينلا .ءارفص ىلا هنم ًامسف.ليجبو ئصوصخا هئاذغل .ًيفاك
 : فعالا مومم ابعفت د .دوعلا

 تالسوللا آل 0 ةايحهنال مسجل مدلا ةفيطظو تاذ هتفيظو ) لاملا 01

 يمس #3: .رومأم لك هلم دفا قررا مزابو ؛اضعالا ىلع هعيزوت ةينك يع ةئص وعملا

 دئازلا لمعتسي .هشاعم يرورض وه ام هنم لوانتب نا دعبو ةيعمجا يف: هلمعو: هتنفيظو
 هضرما ةئيملا نم وضع يف مدلا داز ناو ءاينغالا ىلع كلذ بجي 5 يتومعلا عفنلل هنع

 1 امومت .ءافعالا
 هدانا هنايح ىلع ةظفاحلا ( ميجلا فئاطو تاخر

 ادن هنال لدعلاو ةيعرلا نم درف لك ىلع ةظفاحمللا ( ةسايسلا ةياغ )

 فكرا مولعملا نم هلال هذوقحب وفع لك ةاواس يش ةيوسنلا نا انلوق خرم جئنيف

 تدقف فاو اهيودب ةايحلا موقت ال ام اهنن ةيمهالا يف اهضعب نع فاقت ِتنئاظولا
 تلودالاف اهدقفب توتال اهنا ريغ املاك يف صقنب اهريغو كلت :تدقف هذه
 رم فرط دقف ولف ةكرملا يناثلا لثمو ةايملا دقفب الا هدقف نكمي ال ذا سفنتلا ريظن
 املاك رسخت لب ةايملا دقفت ال ةكرح ساوملا نم ةساح وا فارطالا

 7 وضع لكل مزلبو انيما ف قرانتا ال فئاظولا نا اذه نم حضتيف

 مش كرا نار دعنموب ننال دج ةيناكي 61 يح فلا نوكأ هج و ابمع

 اكرم نوكب تا بجي سماوالا رادصا نم سيئرلا نكمشي ىتحت .الثم ةفيظولا ةذهب
 1 بلقلا كلذك ةيرومألا هذهب مايقلا نم نكمستي ىتح رع دار نما ريو
 00 فيواجتلاك مدلا ميزوت ترم اهيف نكمتب ةيفيكب نوكي نا بحي
 ءازجا  نرم .فلؤم ٌةئاف وضع رب دع هعفدو مدلا ناوسا لجال ةنوقلا

 .٠ هتفيظوب . قيلت
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 00 اوظوم فارطالا ىرتو بلقلاك_هماقم موقب رع. دحوي ال دنف ناف'دحاو
 اهفلخي وا اهترمصنل ىرسبلا موقل ةنهلا تبلغنا ولف اهتكرح ةطساوب ةاماحلل ةرسبو
 . اهدئاق نع ياحت ركاسعلا نأ 5 دضعلا نع دج ياخ عباصالا ىرتو سكملابو
 7 نم اهيلا لصيإ ام الا ةافاكم فارطالا وجرن الو ركسعلا ددبت دئاقلا دقف ىتم هنال
 ا اًدحا محازت ال ةرباص ةعونق يهف اهتوق ظفل ةآدغلا

 7 ”رضن ؟ رضي, هيف اهدوجوبو مسجل ةعفانلا ريغ لئاوسلا يه ( تازارفالا )
 ظ اهيف نيقلقملاو نيدسفملا صاختشالا دوحوا ةكلملا

 فرش راد اهيلع يتلا ةيركسعلا ِتالذك لياقلا ءاذخلاب متقن فارطالا نا اكو

 لك ةراد1لاف ةرادالا ةطلس امل نبل ترال .طنف اهئاذشب تكتف اهتبامحو دكلمملا
 اعراس رسقيف ضرإلا سن اهدوعتل فارطالا نال رك اغلا لع ةواسقلاك فارطالا
 الو دربلاو رملاو بعتلاو لغذلا ىَع نوداقعي نيذلا ركسعلاك ساسحالا ليلق يصبو
 .هذربل ضرع“ ىنداف افدلا ىلع هتدوعو مدققملا تبفر واذ مرمغب هلال هفرتلا مهل زوجي
 ٠ دكاسلا ثتفعض وا كاذك ددجلا كاله ابك فارطالا ثضرم اذاو سارلا رإ
 مدافخأو ةوفلا يه اهنال لوالا ماتهالا بجي ةيركسعللف ةكلملا فضتف تبلغ وا

 ملاعلاب سارلاو هب ةطيحلا ملاعلاب مسجعأ كارشا ساوملا فئاظو ( ساوحلا )

 ”لزذالا تعمس ولف هالي ام لبقيو ضفريف رمغم وه امو امل عفان وه ام 9 يجراخلا
 راطخا نم مسجلا رذحتو هفنر انيرك وا هلبق اح ناك ناف نمارلا لاله اوس

 هبلجتب وا همواقيف هننيعب هاري سركفم ناوي> نامالا ىلع مجم ولو هب ةقدحما ملاعلا

 هيلع نوضرعنو ىرخالا ثالاملا لاوحا مبكلم اوربخي نا مهفئاظو ( ءارفسلا )
 هيلع تربشأ" اذا تاذكو رضملا ضفريو هدالبل مفانلا لخديفاهيف هنوري الك
 را الولك اهناذ ىارداوأو نيترقلا لباقي هربخي نا هيلمف ارح ىرخا 1-1

 ناك اذا ُةنال هلك دسملا عفنت يك بيلا ةيناخ ساوحلا نوكتنأ بيو لس سكملابو
 "ره نيلاخ .اونوكي .نا بمب ءارفسلا اذكو ةرفح يف موي لك طقسف ىمعا ناسالا

 امنع ىنف يف ناك ب رطل هحوطو هكله شف ريغس نم ىو بويعلا



 ل 1

 ءاضعالا ضرب سيئرلا اولعن ملو ةالولا دسف اذا كالذك تدسف ضرم اهباضاوا سلا
 بصعلا ماب اهيف يلاولا ةبالو نع ة 3 مسجلا نم مسق لكو مزاللا ءاودلاب ”هافالثيل
 ةمبم ةالولا تابجاوف يلصالا زث 1 0 درشلا ماقم لاما وروعلل

 اهل عفان وه امو ةبالولل مزلي ام لك ثاملا كيسا يلصالا زكرملا رابخا يهواالا اًدج ١
 بصدعلل ضرم مظعاو مفانلا وبف املس يلاولا ناك ازاف هتراذا تحن نيذلا ىلع نوظفاحيو ظ

 0 هتعاطا مدعوه يللاولا بيصت رطخ مظعاو سارلا. نع هقرفت وه ..

 م امال ىمظع ةيما تاذ ينو ءاضغالا ىندازبظت يتلا يش (فارطالا) 20٠١
 ءاذغلا كك شتفتو ىلفسلا فار الا يف 5 هلك هلقث لمحت يعف مسجلاموقي ال اهنودبولمتلا ٠

 ةفا لك نتو وضع لك: نعو مسا نع عفادنو ايلعلا 0 رطالا يف 1ك جراملا نم ظ
 ظ 5 ىلفسلاو ةلايختا هبثت ايلعلا' فارطالاف هتباقو لجال رطخلل ابسفن ضرعتو ٠

 ةيحان لك نمل املا م.جتأ اهقوقح نع ةيماحلاوةكسلمملاباعنا ةلماحن ( ةيركسعلا) ٠ ٠
 اناو ةدهتسو ةيركسعلا بيئرتك اهعضوب ةبثرم فارطالا ىرلو اهمدب دالبلا شفتو

 .دئاقلا ايفو فولاو تائمو ةرسع ةداقو ءاسور نمو رافلا نم.ةفلؤم ةيركسعلاف بروم ش

 عملا ىرتذا ضبا بيئرتلا اذه اهل فارطالاو ثاملا صاب .كرمتل اهلكو ريبكلا
 ارم غرد ةبال اهارت راطخالل مئادلا :اهضرعتو ةريخصلا *تايمالسلا نم ةمكرم
 هله دعو ةيحطابلاك دنجلا ماما نو ريس نيذلا نيعردملا نع ةرابع يهو رفاطالا

 ربك ةعبارلاو ةينافلا نم ري ةفلاثلاف ىلوالا نم ربك يهو ةيناثلا تايمالسلا

 ناطباسذلا مث ةماقلا وهو خسرلا اههمحي برح ناكرا نع ةرابع وهو طشملا ياي مث علا
 ايلعلا فارطالا يف وعلا وهو ريبكلا دئاقلا مث قاسلا يف ةبطشملاو ةبصقلاو دنزلا انتو
 .ىرتن باصعالا ةطساوب ساراا وهو كالمللا صاوا اهعيمح اهيلا لصتنو ىلهسلاب لذلاو

 طشملا مث عيبا نم 21 ١ اهددعو رطفلل اضرعت راكأ يه برحلا .نيح رافنالا: نا

 5 م هبشن ين ءاضعالا هذهو دضعلاف.دعانلا ٌماودع لقاو ربكا وه يذلا
 هماقمو رافنالا . ٠م هار زولاو كللطل برقا ريبكلا دئاقلاف ةفيظو ابلقم يل اك بد
 :, ةكبلملا دودجّلع رك اسعلاك ةعوضوم ةيلفسلاو ةولعلا فارطالا ىرتو ريزو ماقكت

 ٠ وه يذلا ةيلاما ريزو سكعب رخالا ن :رع ليحاولا ؛ ضانب اهترثكلو ةهظع ةيها الو
8 

 2 ده . يسيل ا ل ل ل



 ةرمفم ءايشا لخداو ىف اذاف هدالبل عفان ءيش لك اهيلا لخدبو ةيلخادلا

 كاره هيلا لخدت مسجلا ىلا يننلا ءاوملا لخدت ام ضوع ينلا ةئراك هنكلم رضي
 . هاز ةفيظولا ةينثا تداز ام لك ةنال ًاحظع نوكي اهررضف ةرمفملا ةرخجالاب اةرلم

 0 اهررمض وأ اهعفل
 اها دراولا مدلا لابقتساو ءاذعالا لك ىلا مدلا ميزون هتفيظو ( بلقلا )

 . يذلا سارلا رماب هع زوت نوكي و عزوب حلصا ىتمو حلصي 5 لبقتسي ناترود .هلف
 اه ءافعالا ىلع مدلا قرشبو ائاد هكرحيف يدعملا كسوئرلا بدعلا هيلا لسري

 0000| ةلئناحك هيلع ظناجو وضعلا فلتيو ةينازيملا لتت داز وا صقن ناف اهتجاح

 1 ةميظم هتيما نال
 ءاضعالا عيج ىلا مدلا نع ةرابع وه يذلا لاما عزوب نا هياع ( ةيلاءاري.زو )

 3 ظ ةيلاملا حلصيو مييجاتحا بسح ثألملا رمأب

  هدعتو جراطا نم اهيا لذاد ءيش لك ىلبتق' اهمال ةني زا يه ( ةدعملا )

 دحاو ىلا اهيلا لخادلا لو ةيلااري زو وه يذلا باتلا يلا هلسرتو ءادلتلل مهاديأ

 يننكت الف ةيلالا نم ةني زا تغرف اذا هنا م امتايح ءاذعالا تدقف ءاذغلا لف ناف
 اهيماظوم ففي راصم

 - وضنلا ةرادا ابتفيظو مسجلاب سأرلا نم لصقت يتلا يه ( بامعالا )
 لمتلا اهتثيرتو اركي رحتب هرءاوا ذغننو سأرلا مزاولو هتاجاح نع ربختف ديلا ةلضاولا
 باقلا نم مدلا للكت ينلا ةدردالاو نيدارشلا ماد قفارتو ةالوال هيبش مظعا يهو
 مكفغ بادعالاو تايجلاب لاومالا ىريد.» ةدروالاو نيبارشلا هبادنو هيلاو

 "لصوت الف اهلاصتا عطق ىتهو فلتتف اهضرم وا اهتيخالص مدعل تملا ولف ةازجالا
 تبومتو اك رملا ىلا :تاهحاحلا

 نوديعت الف هقطلسو ثلا رماوال نوعضخي مناف باصعالا ةقيقتساب م ( ةالولا )

 نوقفاري و ءاضعالا لاوحا نولصوب منال هقيعر لاوحأ فرعي مهتطساوب و هرهاب الا
 بتاصعالا قفارت !؟ جارللا نوضبقيو بئاورلا نوفرصيو لاملا نوعمجيف ةيلاملاري زو
 ناو ماظتنا يف اهفئاانوب موقت ةعيلس باصعالا هذه تناك ىتمث ةدروالاو نيب ارشلا
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 مدلا عزوم باقلا رماي ءاذغ ىلا ءاضعالا جامتحاب رعشولو اهتايح نع عفادنو اهيلع
 بسح الك يطعبو رخالا ضرع دحاولا زيي ال ورف وضع لكل يفاكلا ردقلا لاسرأب ١

 ةغراف ةدعملا نا رعشولو ٠ هلمش بسح هصخ اموضعلا ذدخايف اميب يواسيو هتيهأ

 ءىشب سحاولو : ءاذغلا بلل ىعشو بهذت نا اهفالخو فارطالاءاضعالا رماب
 لك فرعي سارلا نا ةحتنلا عفنلا بلجو ررضلا عفرل ءآضعالا ياي زوي رضموا عفان
 ةطساوب اهنع | ديعب ولو عيملجاب طوبرم وهو وضع 0 حا دس ىلع لماع وهو ءيش ٠

 الب اًنئيش نولعفي ال هترما تحت ءاضعالا عيجو يش لك وهوهف هب ةلصتملا باصعالا '
 ةايحلاو اًثوور اقيفش اههلع الظقي اهمعرضملا مفريو ةيعملا ءاضعال عفنلا بلجي هتدارا ٠

 رضب هتفياظو نع وضع خرخ ولو ءاضعالا يقايب ةقلعتم هتايح ثا اي هب ةقلعتم

 سارلاو ةيعمجاو هسفن ٠
 طاحبو . ميما ىلعا هناف سارلا ةفيظو يه ةيفيقللا كلملا ةفيظو (كلللا)]

 ل هل مزال سرحلاو ءارفخلاو باحتتحالاف سارلاك هئمدظ ةمئاق تاظفحتب .
 عقانلا باجو اهنع ررمغلا عفرل يلبكلا دهجلا لمعبو اهحايتحا فرعيل هكتلملا روما لك
 بس نب روم عي ظحالبو هتعبت نه ورف لك وارضع لك نعي
 كراو كالملابو ةئيهلب ريفي هدوجو نال هدرطي هتفيظوب دحا لخا اذا ىتح ملاشا

 ةقيقح مهنم فرعيف نيروماملا ةطساوب هبعش نيبو هنهب تالصلا لفي

 كلم لارغأ
 لع مدلا رى اهو سارلا دعب ةيمهالا يف يناغاا وضعلا م ( ةئرلا )

 تدحو اذلو أد ةمسبم اهتفيظوو ثوصلا وضع ضو مسجلا ل جراخلا نم :ارملا

 ايتن ايلعلا فارطالا اهبناج و اهتبامح لجال ةيحان نم . يع صفق ةظاحم ردصلا يف

 مدلا ةيقنتب ذا !ًدج ةمببم اهتفيظوو سارلا ىلا ءاضعالا برقا ينو اهنع يعاحتو
 رضتف ةدسف اؤا اما رضملا درطيو مسجلا ىلا عفانلا لخديف ءاضعالا عيب مثطصت
 هنابحج يووت كب مس ا

 كلما كاوحا حلصي ةناف كاملا دعب ةمهملا ةفيظولا هل ( مظعالا 0
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 ” جلاو ردت 00 تلياقلمأ

 ب ةموكمملا 7 فلتين :افعالا فرعت نا بجي ةباقلا ذه لالا

 اون يا سيب بسبب سس يس

 : 3 7 0 0 هيلوا

 08 ءارزولا ردصوا لوالا ريزولا يناث
 باقللا ةيلاملا .ريزو الا

 5 ةدعملا ةنيزملا ًاعبار

 000 مدلا مردلا (سماخ
 0007 فارطالا ةيركسملا سدا
 230702070 ساوملا ءارفسلا ًاعباس
 0 بادعالا ةالولا ايمان

 ١ تازارفالا ريكلملا .يف نودننملا عسانا

 3 ةايحلا لدعلا ميج مهنم ةحيتنلا

 قدا ةموكمملا نم وضع لك ةفيظوو هتفيظوو مسجلا نموضع لك صحنتلو .
 ا ةيعاتجالا ةئيبلل ةير ورض ةسايسلا له كلذ لك لبق

 3 رعشلاف ةيحان 1 حرم انيق اك فعالا طار ( لارا
 . ناكولو ةيجراخلا تامدصلا هنع عنق لالا يف ةعوضوم ةضوصخم ةبلع هلو دربلاو رحلا

 'آيلعلا هفاراداأ بناوجب هلو ضرالاب ةمدصل ةعاس لك ضرعتل نيمدققلا لحم سارا

 'اضعالا فالخب سارلل يلكلا ظفحتلا اذه ىرن ببس يالف ضراوعلا هنع تثن ءارغخ

 ' ريدب وهو ةايحلا رادم هيلعو اًادج ةمهم هتفيظو سارلا ثرال باوجلا : ىرخالا

 نأ اا راشلا نم عفانلا يجو لقعلا : زكرم هنال هعفن لجال هرماب هكرحيو مسجلا
 اما لكب رعشل وهف هتعاطا اهعفنل ةلث 1 هرماوا لك فثاو هلضف تفرع ءاضعالا ةيعمج

 اا08 ةاماخملاب ءاضعالا قاب رمايرطخ يف اًوضع دجو ىتمو ءاضعالا يقاب هيلا جاتحي

 ””افيرعم كلذب .سارلا رعشب تقرتحاو اًراذ مدقلا تسم وأ الذم رطخلا ىرم هذاقثاو
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 ةئيه ةئيه ع اموبع ةئيملا قوقحم ياتي يناثلاو ميملا وهو مهضعب نيب دارفالا قومي 5
 لبفنل لجالو صاملا ىلع مها حاصلا لضفي ماد ذا يبايسلا مستلا وم ارلمو ىرخأ

 نمو ةطلسلا هل ىطعت صخ ابسأري ةضوصخم هيف هريدي نأ بجو اباك رومالا هله

 صصخم نأ بجو مومعلا ةمدخل نودرجتب ءالوه نأ ثبحو اهئارجا يف هل نيدعاسم
 ريدم بخلي ناو مهترادا ثحن تن ماعلا لاملا ند ناو مههئاظوب ةقثاللا بناورلا مل

 ةرق بجو لرايصعلا داراو رخآ نود قيرفلا اوكحو قلاب اوكج !ذاو لاملا اذه

 رظناف مرمعلا وا دارفالا ىلَع يدعت لك عنو مثرماوا ليفنتل مل ةعضاخ نوكت هعورا
 ةعيبطلا نا تبثي ام وهو نوناقلا اذه ىلع ةئيه لك سسا ةناف هناقولخغ قلاخلا بئرتا

 بارطضا ثدحو رخالل ةعاطلا امثدحا ضفرو نالداعتم نادخأ دجو ولذا ماظنلا منيل ريغصو ريبك ف يعض يناثلاو يوق دحاولاف يشب دحاو لك ثيم ذا لفاع ةعنص

 نا كلفلا ملعب تارق ٠ دحاو ديب ةطلسلا يرابلا رصح دق كالذل تا رخل ةيعملا يف

 ةرايسلاموجبتلا رودت فيك لعتنو مشلا انلاع نوكتب اهتطساودو تادئاكلا ما 'شمشلا

 نا فيكو ريغتل ال نيناوقو سيماون ىلع اطوح رودنو اهيلا ةبذجنم يش فيكو اهلوحا
 نا انضرف ولو ىرخا ةكأم وهو انسمث لثم ريس مهنم لككلو نيناوق اهل ةئباشلا موجنلا
 كرخشيف اهيلا بازحتالا مدع وأ اهلوح نارودلا مدلعو سهلا نايصع دارا خيىلا

 سملا| نوكلا برخي الفا ًاحوعم |ويس ريسإ وأ ةينوناف ربغ 1 ش

 وهو اهنا ةئباث تناك هيلع ةيسايسلا تاماظنلا تشم ول همدقن ناهرب مظعاو 5

 يرغ فك ةيايسلا ةكيملا هذه لمأ] ناسنالا هقلخ يف يرابلا ةعضو يذلا ببئرتلا
 ةدحاو ةياغل يرجتو يغبني ام ىلع اهفئاظو مق ١ ىيك ءاضعالا رظناو انينترتو ابماكحا
 ىرخالا ءاضعالا تضرع وا ضرع ى رعيبطلا" هريس اممم وضع ريغ ىتمو ايلا ظفح يو

 توملا يهو ةياغلا سكع ةحيتنلا تنكر
 نوناق اهنم لكل. ءاضعا رم نوكم صوصخع زايح مناف ةايحلا 00 ا

 لوقنف ةيعامجالا ةئيملا ءاضعاو مسجلا ءاضعا نيب نالا لداقنلو صوصخم
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 ا ا 7 هئلئاع تطقسو طقس املو تاريوزإلا كلل ُّط هب ردو هنبو اننيب داسفلا

 5 ارسال يف !ًضاحت يدك دقو هباجا اهلا نوتس وهو نويدملا غلبماب هرهضٌةبلاطو ءيشب
 الم مهلا لو مهعوج نم نونوب دالوالا داكو يفون اًريخاو دالوالل الا غلبملا اذه
 مت ةعياعس نكلو انبارخو انررسغإ ىعس يذلا انبررق لضف ركشنف نحن اما ءيش
 . بارما ىلا لصن 0 هنغأن اك يذلا انليمعل انبهثنا ذا عفنلاب
 38 هرق تقداص كلذل راقسلا فشك ىلا اناعد انيلع ام دادس انداهتجاو انظقين نكلو
 ١ نيدللا دوهشلا امأ هضرع هدم يريغ نب 1 يفوت امو ةلاغشا يف هندخا ترصو روكذلا

 7 سانلا ضعب ينال دقو مدعاسا تنكو ةج بئاصم مهب تملا دقف يدلاو ىلع اودبش
 1 0 58 لاحلا هذه ىلا مبلصوا ذا ينع مسهنم يب متنا هكا مهتبجاف كلذ ىلع

 منم 3 ماقتنا يزاوب ال !دندق ياقتنا

 تاباسملا دبس قيقدتلا مزاب لب دحال انئاذ سن ال نا املعت ةمنلا ءذع نا
 لصح اذا حاترن اننال انتوخا عم انلغشولو | لامعا لك يف .'روناقلاو ماظنلا يرجيو

 أتهمأ نيدلا ينو ةقرسلا يتثداح نا مف ةموكحلا تدجو هلجال يذلا اننيب فالتخا

 لمعا ثأدتباو ةموكللا ىلا ىركف ةثداحلا هذه تبين كلذك ن يدلا نع ثمبلل يركف
 يف ةلبأقملا هذهو ةكحم رح ىذلا انمسج عم اهتلباقم

 يسع اقجالا نعول عنا حل أ ةرورخ

 . ماظنلاو بيئرتلا رادم ابيلعو ةيعاتجالا ةئيلا تاي رورصض لوا يش ةسايسلا
 فالئخالا لفت مهعاطاو دارفالا تاوبش نال اهنع ءانذتسالا ليحتسي و يعاتجالا

 اهساسا يتلا نيناوقلا يه ةيكشو دودحب مرصح هذه ةلاحلاو بجوف مهني ًامماد
 سانا أمل بجو ةعب رشلا هذه تركت و هم قح يذ لك اطعا يا ةماقتسالا

 طق ةيعمج دحون الو ةساسلا مث ءالكوهو اهبجوم نوريسيو اهتكرح نوريدي نوصوصخم
 هيلع قفتي ماظن نم دب الف لمعب رثكأ وا نانثا كرتشا ام لكو سومان وا نوناف نودب
 عفن ىتمو اهل اًمفان نيقيرفلا ملاص ًاقفاوم ماظنلا 0 للا فاعف
 2 دجاولا ٌنيمسق ىلا 1 يلا عئارشلا ساسا وه كيذلا لقعلا قفاو دقف ماظنلا

 نم قإ تيبسوو د 9
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 ٠ لخأز ا ةيج يلا 0 ةيشاوم 5 هريس هس حالفل ناك لذملا اذه هل 1

 ىلا جرو هو ابنت نم هل قصبت كالذ كبعي تناك ةيل اهمعطيو تاضييب ثالث موب 1

 براثو ضرع مايالا دحا يأ دحا ربخي نا نودب لاخلا اذه لع رقي ناكر اهركو :

 ىلا دخأي نا موب لك مزلب ناو ةلأبملا رسب هربخاو ربك الا دلو هيلا دق ثوملا |
 يهذلا ضبثو تاضيبلا مدقو يناثلا مويلا يف دلولا هجوتف هدلاو هذخاي ناك ةيملا 1
 ثاهيبلا لكان اماكعب نال داو ولم ةيملا نط : نا نم دب ال نا 0

 يف ل هيلا تعجرف عطقتناف 0 باصاف 0 ري 0 ىلا ةيحلا ا
 نفد امدعبف هتنض ىلا عجر بالا ناكو تامو لجرلا معستف ياحب ىلا تعجرو هبقع ٠

 اياد وال 0 ىلا اهاءرو ةيخلا ىلا ىثاو :داعلا لكم تانيا || دلو
 عم ةلماعم لك تتنا هل تلاقف ىلوالا هتيلمج ىلا امجار بالا تدهاشو ركولا نم

 تومىسنت كدكمي تنا الو يننذ عطق ىسنا ينكمي ال اناف اننيب ايف ةينمالا لقفل انضعب
 انداعيم رخآ اذه ناكو يحاصاب نع 0 تبهذو هتعدوف. كنبا

 ىلع هرارق“ا نال كدب نع اًيككرم ناكن م صاقث ال ليق دن (انليمع ءاهتنا
 ىلع هأرج انعم انليم هارجا يذلا ناف ةكلهمو هيلع موقي نم لعجي نا دب ال باكئرالا
 هنا ىتح هيلع ىواءدلا اوردص هرمأ ىلا اوببنث الو ريغلا عم ةثي رطلا هذه لمعتسإ نا

 59 ةنراجت ترسخ .هنزخم يف سلجي دعي مو هلغش لطعب نا رطضا اهترثتكل اًرظن

 هذه لاغحا ةنكي لو اي وارفص اي وافنيل ناك يذلا همسج كحبنا ىواعدلا في راصم
 هل ابقاب ناكو. انش .كردن ال. ةلهاج ةلمراو اناغض الافطأ اًيلخم يقفوتو أ ذا

 اناص>و ليلخينخا موحرملا عم مهتدعاسف اهسالئخا اودارا لبجلا يف نيريغك دنع نويد
 ةيصو اهنال مالا دينع عدوت لصحتل يثلا مهاردلا تناكو افلا نيسمخو نيتبام م
 ةناروا اهتوخا نيبو اهنبس ىواعدلا تماق مث لاملا رذبت تناك اهنكل اهدالوا

 ِتنهذو اهرالوا قكارتو. ةئئاث تحوزت دقف نآلا اما اينو دعاس ميما ناكو اهدلاو

 اكيرما ىلا اهجوز

 ىتلا يذلا اسرق دنع ُهل ناك يذلا ادع ام هنويد لك هل انلصح انايمج ةافو دعب و
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 2. هتلافك بلطا نا يلابن رطخي لو يالاريما ىذبار لم كب ميل يتلاخ نب ىلا
 نا عيطتسا الو رومالا هذد ل ضرعتي الو هكلي ام لك ىلع !دج اصيرح
 مئالع وار يع دما ف كب هانا محل لثو بهذا يل لإ نبع يغ

 اناف ةمهقلا هه ىلع دمزت انك الما نا هل تاقف همالك يع داعاو ههجو ىلع ةبداب

 ال نأ *را يتاذب تلقف كادفف لاما بهذ ولو نوكي ال رما اذه لات كدنع
 داحلأو سلحلا ىلا تهجوتو ةرظقنم ريغ :دعاسم هل لسرا كلذل تببلا اذه بارخ

 اك ىلع عقوو ةالاح لزاف هتربخاو هيلا تيئاف هروضح اوبلطو هولبقف ليفكلا نع

 وأ تنيكو اهعفد نع ترخات اذا قاحتسالا موي عفدلاب موقي هنا اهيلع حرشو طيسقنلا

 هذه تبتنا اذكهو ءيشب كب مياس دحا بلاطب ال يكنيرلا هب يفا ىنح هعبجا ام
 دب ىت> ةلافكلا نم اهفوختو كب لس ةجوز ىلا هجوتل انيراقا لك ىوعدلا
 : تاعف يف الو نكما اف اهجوز

 3: دا يخل قارفلن لسرا رططا ةلاح يف يدلاو ناكأملا ( نيما يخا روضح )
 1 ةدابشلا ذخا الا هيلع ٠ قبب لو ةسردملا يف ةريخالا تنس جنا هيلا يقح كلي
 0 هتوابش ل>ال ىوعدلا اهتنا لبق ةسردملاىلا مجرم موب نب رعشعب يدلاو ةافو دعب رخل

 م . طايمد ىنشتم ىلالقث مث ةيركسملا ف ايل عدجيسار هذاوج لانو رمد ىلا هجوذف
 1 ” موجرملا يخا ىلع يذلاو هيلع يذلا نيرلا تنزه هطسف لسري هفادخاسا هدف ناكز

 - تلخا دقو اندلاو َُط تناك ينلا نوي دا لك انيهما اًريخاو ةفيظو الب ناك هنال ليلخ

 0 ”,ارمستقا يفابلاو يتوخا نع ٌةذاب از هتعفد أم يك الما

 7 نمو ىشالث دف انغيب نا نولوةب اوناك ءاتدصاو ءادعا نم انفرعي 0

  ميكالماعبب نم مه دب الو لبجلا يف ةعيدج لاب ابم اذيكوب اونان نا دالوالا ٠ ءالوط نبا
 7 يردن نكلد ٠ هانذل اًرظن يحاونلا كالتب اًريهش دشموب ناك يزلا اطيلش اهذخأيش يفلا
 ك مرن ىلا مديك در دق يرابلا

3 

 مالذلا نباو سلا

 - تلقف لماعتن عجرو ةئدقلا لاغشالا ديعي نا انلي# دارا ىوعدلا ءاهننأ دعو
 2 ل
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 اهيلع م دقف فيوستلاو ليجأتلا ىتم ىتح هتبجاف ةرملا هذه اما جرخاو الثتمم هرما ٠
 اهمدقت مل نا هلعفاس ام اهله تلق يلع ىكشت لاف ةرك اذال اهحرطت مو رهشا ةعبس
 اذه ىضري ال هتلوؤو مصخلا ال يبصخ تنا كنا ذئدنع ٍلعاو ةرك اذلل دغ موب

 كيلع عفرا يننا لاقو ينعمم اًفقاو ادام ناكو روزم لجرل كدزحتبب اصوصخ رمالا '

 ىسوم ريرجي تجرخاو يلوف تنثا يننا تلق ريوزتلاب يايا كمابتال ةيئازلا ىوعدلا '
 باتتكب هربخا اذه نا عم اشرغ 1٠٠١ ُهنم ضبق هنوكب يدلاو ىلا جيرف يدنفا |
 يرلاو قاروا نيب ريرحتلا اذه تبار دقو ًاشرغ فالا ةعبرا مفد هلا هنم لسرم |

 ١... نيلحلا هتيدقو ١

 كلذك" نول رفصاو تكس هريوزت تش يتلا يدي ريراغلا هذه ىأر اي ٍْ

 ادغ عجراس تلقو تجرخل :دج سيئرلا قورع '
 ففاو الا اهو سلحملا ىلا تينا يناثلا مويلايفو ( ىوعدلا هذه ىلعةحلاصلا)

 عجر الو ررعفلا ةلازا ديرب هلا يعدم ةفرغلا نب جرسخل سيئرلا ينار هباب برق ظ
 ينقدصا لافو بناج ىلا يدب يفذخاو كيحضف مويلا لمعي نا ديرب اذام هتلأسو هتلباف ٠

 لاف يدلاو سيل نكلو هل نوئويدم يثوخاو انا ىلب تلف لجرلا اذهل نيئويدم متسلا
 ردقلا اذه لرمم رثكا نيردلا نا معزي هنا لاق اَنلا نيس تاق 47 رادقم وه امو ظ

 يخال اهلسري ةعفد لك ديقب ناك فيكو هريوزت هل تربظاو هلوقب بذك دق هتبحا
 الوداع كب سرطب ناك دقو ةلاملا هذه رس يفاوخ ىلع هتعهلطاو تاره ثالث نيها

 يل لاقف انحلت نا دارا ءارتفا ضحم يدلاو ىلع هاوعد ناو نيهاربلا هذه ىار نبخ

 ةدحاو ةرم اهعفد عيطتس ال تلف ىوعدلا هذه مك فرصا اناو اهلا نيقس هل اوعفوا
 نو ؟لفكيو تأولف لاق معن تاق اذ ىلع تالفمكب نم تال لهو لاق اهطسقن لب
 ىوعدلا هذه يمت

 ليفك دوجوا يركك لهشنا كب. سرطب تكرت ا ( يمابارط كب لس )
 ةلافكلا هذهمدقل عيطتسي ا”دبخا فرعا نك إ ينال دج اًرسعناك ذئتقو كلذ نال
 هلا دارا اذا نكل غلبم اذيكبب ةرطاخلا ىلع دحا يرجَت ال تناك انتلاح نال اضوصخ

 يرج ام ركذال الاح تهجوتف ملعي ال ثيح نم طئاسولا لك هل لبس ناسنا قبفوت
36 
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  يفباكح ليصفن اط تركذو تمركت نا يتصق يعبسا يلوقل !ديأتو مهضارغا اوذفني
 خسر ىدل ذوفنلا يعدي يذلا بيبطلا اناديم نا امل تلقو هاوعدب هريوزتو انليبمص عم
 مم تفاتخا ىقشمد يف تنك امدنع يننال حاجنلا هل لفك دقو هراصنا ةلج نم اشاب

 ترا كوجراف ( ةريغ ةتنبا هركد اهنال يل ميفش اناديم ركذ ناكو ) اناديم بيبطلا
 ١ ةطبضمواتي نا دعب هب رمأي ام لكل خضرا اناو يتراكح ةنلود يريختو يتلاسم يلخادتت
 | عيطتت ال امنا“ ترذتعاو لبحلا "نم داع يتم كالذ لعفت نا ينتدءوف نيزج *اضف

 7 تجرخو ابلضف امل تركشف هل ةباتكلا

 0 ار. ماوفن الا ولعدوب ناك يذلا يبون كب ودكما يلربخا ذم دعبو

 1 1 روتكدلا وه نم ةتلود مث لاقف قي رومأما نم انفاضتلا ضعب كانه ناكو هتلود

 "' هب .نظا تنكو ) مدحا هباجاف اهيف مكملاب هل نولدعب ال ىوعد ُهل ناب يذلا يروم
  لخا قلقم دف» صخ# هنا ( ءيشب هذؤن لو ةئبس ةلءاعم طق انم ري مل هنال ةقادصلا
 7 بيبطلا ةلخاد» يف امو لاق هيلع ىكشتف ُهل اهفدي ل نالا ىنحو نيكسم صفت هارد
 بنيطلا اهله 'راك لهو لاف اهجو هل فرعي ال اناديم نا كتلودإ مسقا هباجأ انادليم

 وخالي من ةرادالا سلجم سيئر رذئموب ناك يذلا باهش دهس ريءالا باجا ماشلاب
 ظ اهيح منو هم 1 ا روك دلا نا دملا ايطاخم بضغا لاقو اذاب خسر ئفنلا

 ناك هجو يأب دعب امن هاوعدب اولخادتن ال نا مزايف هدض نولخادن' 3

 قوقطا ةرئاد ىلا موي يناث تهجوت هيساوعدب لخادتي ال ةتلود نا تفرع الو

 تاياضو ةدبب هل ىلا يمدخن نال مرك كب سرطب سرا يدض ناكو ابوقثم اطيل
 ةلاسم يف هتلخاد.» مزاي ال اذه عمو ذئموب ينفرعب ال ناكو سبدلا نارطم ةدايس نم .

 8 اذا هنال 1 راقت-ا ةاصوتلا هذدو ناب 5 يمالك عمستسإ ' هنال اهجةيقح فرعي ال

 قالا هطعي هرطاظ (ماركا ناك اذاو هعفنت هنوايس ةيصوت الف وقمت هب ىصوملا ناك

 ةاصو هل مزلي الف يقتسم املا اذه نا !ًدقتعم هنوابس ناك اذاف ميظع بيع اذهف

 ' يح ربشا ةعبص ياوعو ىلع رم دق ناكو سدملا تلخدف ةداعلا تناك اذكه هلصاحح
 هنم تبلطف اهب مي ال اهحراط اذا هلمل ةرك اذلل سيئرلا اهحرطب ملو فانئتسالا
 معما البق تنيكو مداقلا عوبسالا يف اهارنس ةداعلاك ينباجاف ىوعدلا ءآمنا ةداعلا“



57 

 انني د لدي

 داعش ديو 5 دي يه 14

 وعول سا تراب اكروسسجالاو الا

1-61 

 نوطيحي اوناك ةاشولا نكلو ةقيقملا فرع ىتم اشاب تسر ةماقتساب دقتعا تنككو ٠
 اهنع صحفيل لزانني نكي مو هب رام بسح هل اهلشع بزح لكو هنعاهومتتكيل هب

 كلذل قئاقحلا بلقب اندالب لها ربم دقو هب نيقدحللا هعابنا ع نم اهنع ريكس لب هناذب

 ضرعنو هتلودل اهغلبب نا هوحراو ينباكح هزبخأ بدرغ صم نع دما و تركشفا

 <يع ءاضقلل م احلا مانو نيدسفملا ءادعالا مالك يغصب ال نآب هوجري و ينالشم هياع
 اشاب هللادبع ةأرما ةلباقلل بهذا نا تيأترا اًريخاو :

 َُط ليحا الو مسالا اذهب يعدو ةيرصملا ةلودلا مدخ يزيلكلا لجر اشاب هللادبع

 هنال ٠ نب 7 نوبي ناك اشاب مكسر فرعتف هتانو هتجو ز عم انروسوملا أ سشاعملا ٍ

 قار لاب نيدلا تيويف هنوفيضب اوناكف اشأب كادبعل زنم ىلا ةرثكب 00 انزعا ناك

 رئاس هب كت دتقا تاديسلل اشاب مسر ةفطالمل اًرظن ( ان :دالب لها ءادتقا )

 يبرتو يلاع اًركرم زاح ةنس نيعبسلا وحن رمعلا نم غلب خيش مهنيب ناكو نيرومألا ش
 ركَذ نيح ( هللا كلجا ) ةك لوقب نا لجرلا ىلع نم ثناك ينلا ةيدنلا ةيبوثلا
 عاب بالفقنالا اذه ام موي مهضعب ةلأسو ساو ةشاشب تاديسلا لب راصف ءاسنلا

 انئاساؤر عابطب ةلوهسإ عبطتت اننا راما

 ناكو اشاب هللا دبع تفل كثهذوت مايالا دحأ ف ( انشاب هللا دبع 1 ا 8

 ةثيطعاف مداخل رضخو بابلا تف طف دحا مهم فرعا الو توري س ار ف 50

 .ليلق كعبو سلا لفسا ف ًافقاو تعش و ةديسلل املس نأ هاه ثتيلطو يعاب ة هفرو

 اشابلا ةدهاشم وا اهتلباقم بغرا لدو ديرا اذام ينتلأسو ملسلا فصنم ىلإ ىلو

 اهلا تلقف ةيبرعلا ةغللا ف ال يننا تباجا اهنلباقم ديرا يننا تلف الو اهجوز
 ىلع ينم ترذتعاو ةدئاملا ةفرغ ىلا انلخدو ينتعدف ةيزيلكتالاو ةب واسنرفلا لكلا يا
 يندلأسو اهنزنم شرف مهل لو لبجلا نم اني ذح تلزن هبال لح ا كثاذ يف يايا اهلابقفسا
 'يرب وه امب اشاب تسر نومهتيو اًريثك نولوقتي سائلا نا يثديس تاق دم را اذام
 4 أمنويسنإ يفلا دسافملا نم ةميشاح هير ام كرخا تح هل كتفادصض يملعأو ع



 : 2 مطولا
 : "وأرلا نيكع  ,اج اهاذا موي .ضرالل هسار لزنو

 يداقا ميقتس سلاح هارت الف رومالا لك هيسو
 يلا م دوقي باك لبذ ةماقتسا وجري نمو

 ْ طوا موف نم ساخينلا ناكو
 ىف هذهو هك ةصوصخ اًنايبا هل ثتملظلو نانك هل تررد دقو

 لوفكم ريغ ينبدوفطل نوبدم اهلا تب نيح اهبلا يلق تلوح
 '”الوبقم ريغ ىضتا هيف ةلمل ةلئاق ظلا فيس هيلع تغما

 .ليبقتك لبوحتب يتلواحو . تليق امث اًعرش هعاجرا تلواح
 لاوقتم ريغ دنب ص اذظ  ىفقفىوملا يضاق اهدنب ىار ال
 .ليطربو هاج ىذل يدنع قملا»و هفلاوح . جرت مل لولا ىلت
 لوحكك دش هرم راو كاع ساما ىلا ا
 ا 18 ةنس لوليا * يف هلزع ناكو

 | وال رئاد ىلا هتفئأتسا ةطبضملا مم يل هغيلبتو روك ذملا كا رادسا دف
 كلب سراب اهسئرو نيينادباا لضافا نم ةفلكوم رذثقو تناكو نانبل ةيفرصتنم زكرم

 00 او ناح كيرعس زيشلاو ةنراوملا نع ري دفا سويناسرأ اهواضعاو 5

 0100001101 تسالي 70 0002 نيا

 ظ 1 هين د 12011 انام 000 / 3

 . هل عملا د" 06 تفي سوبا

 0 ء ةقاشم يدنفا ناربجو مالسالا نع بيطملا فسوي خشلاو زوردلا
 ةلواحلا نع يلع ديسلاو سكذوثرالا مورلا ريف يريخا رطكساو كيلوا

 ١ فرصخملا هرماي ملام ىوعدب 5حجي ال هنا لوقي ءاضعالا دحا معما تنك امدنعو

 6 ثييحو افريصتم عبصا أل كلذ الواو هنم ملعاو ربك ١ فرصتملا نال كلذ ىلع

 ال1 قالخ لع ةلأملا هنلبت نا تيثخ هدادضال هب زو اشاب تسر ةوادع عا
 ةطاسلا هل تانبل فرصتمنال هداضت نا ةوق عيطتتست ال ذئدنعو يلع حلا ضاق
 > ءانعناو دارا ىتمو دارا نم يلونو لزعي ةدرحلا 0 م نيم دقتسملا لكو ةقلطملا
 : ايعرش للا نوكيف هيلع كلا اواو دعب هنراقا هيلع كرحي دحا ىوعد ريدصت
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 ليون ىلع دوبشلا لوبفب ناك" هكحو هتفن أتساف يبايغ مح يلع كجو تاسلجلا يلإ

 ينباطت ال ماكحا هل باكو كلذ يلع لدت ةباتيك الو ليوحت نودب كيلا يدلاو '
 يالا اهتلمج نمو همارم لب ةيلاسالا الو ماظبلا ١

 رخآ صخت ةيلع ماما اًيلفسأ ءانب هل ناب رخا ىلع لجر يعدا ( هماكحادحا)
 حطملا يلع ةمخ يقي نالا هناو ءادبلا اذه حيطس ىلع رورلا ىتح هل ةيلعلا بحاص ناو :

 ( محلا ) كاذ نم ررسضتيف هيلع قرعلا رطشبو
 هنكمي ال ةيلعلا بحاص ناب لفسالا ءانبلا بحاص لبق نيمصملا قافنا ىلع ءانب

 ربشا ةئسلا ةلخآ رابا ةياغل يناثلا نيرمشت نم اهوادتبا ةس فصن هدم ةميخ لمه :

 لوشوخرص ًادتباو محلا لجرلا ذخاف قرعلا ريطقثو ةميللا لمح هنبكو ىرخالا ٠
 محلا ينارا دقو طابش رهشب بنعلا قرع رطقيو نوناك رهشب ةميخ لم نيساكب يف نه ٠

 هتفيظو يف يتبو ١881 ةنس نعمويلل نيزج اضق ةكحم يف شوك احلا اذهب ءارقلال وق اف ْ

 ةروا راعقا هل نملغأ دقو بناكلا هعم ل زعو نب زج ىلا هجون نيح هلزعف اشايهصاو ىلون ىتح :

 مسرب ركشنلا ميت يف !ً"دهتحم ناكو اشاب متسر ينظوملا ممظن يتلا يمومحلاةدبصقلا يف اهضعإ
 5 ومما 0 َُط ا هاجم ناكر الا هيرست انيكوايضاق قب 1 ًافرصتم هءاقبال اشاب

 سس ملا يف .

 دارخلابو ءاسنلاب سوبع يغقب نب زج اضف يف ضانو
 دايدزاب هيف ءادلا ثراكو

 موي هالو نزرم لزع هاتا

 1 ماتخا هب عجلت و

 لقع هودعم امحان 3-7

 7 عاتلب هشعنب رادو

 داسفاي كقارف

 ي زازتعاو يزع تاه كنومي

 الا ساحنف نم ساخنلا امو

 ريفل هيذخغ نيب لجدي
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 نها ىلع

 . داصب امأل ءااضق

 داسفلا مخ همم ناكو

 .داوفلا روسام عمدلا قيلط

 يداني وعدي مدان 00

 رداعتبا يف كسبح كرثت الف

 يدادتشاو يشاعتناو يشدعو

 يداروبلك “ارو نم لب ذك
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 531 ةكحبم ةروظنم ىوعدلا تناكو انرافا دحا مالا اذه لع هنرو
 و اًيدع رثيكالا ةفئاطلا نم ضاق نم ةفلؤم يلصالا ليكشنلا بسح ذثموب
 ع يئاكلاو يزرد هبئانو هيلو راملا ةفئاطلا نم كئموي يفاقلا ناكو ناثو لوا نيبو

 : يملا .ىعسدقو ةيلو راملا ةفئاطلا ىرم يناثلاو كيلوثاكلا مورلا ةفئاط نم لوالا
 0 ناكو ةكاحلا ةثيملا ىلإ ركرملا ىرم ةديدع تاءاصوت لع لوصملا
 ' هسردأ ثنيكو قوقحلا ماظن تررتشاو عفاراو مفاد دا يدحو تيقيو هلودعاسي انناب رفا
 آوآ هنت اًريخاو ابعوتن نا ضاقل نكمي ال هلا ينوباجاف نيعرشتملا ضعب ثلاسو
 اًديتس يف ؟ ىوعدلا هل ضرعاو يضاقلا ٍلكأ نا تمزعو ريصب ام ةيذورل ةكسحم
 00 دوبشلا ةداهم عاسال يترش عوسم دوجو مدع ىلع

 7 ىرعدب تاخد نا يل قبس الو لجرلا اذه فرعا 311( ةكرشلا نسكو )

 ” تنك الو كلذ َلَع ينلدن ةد.اجلا ةرهاظلا هتثيه نال قمل خدي هنا نانا تنكف
 1 ينملعيو يحصخ بناجب قملا نا ديحولا هباوج نك لبيب دل م كلبك
 ! هربتعا دعا ا اًريخاو يب اًرفم هتبار امالكةكسحملاب لكنا نا

 "لك أب هتيارف هياع تاخد اعبرالا راهن وهو مايالا دحا يف ( صللا فارثعأ )
 " لاقف نبال نم ساكن اكو ةددبب هل اوناف هنيدل ىعدي ناك ايكال هلخبل اًريءزو انوتنز
 يننأ اماف يكتف ببس نع ينلاسو تكف !رفز مويلا لك 1ال ينلا ملت اما يداملا ىلا

 نا تاق يف امو لاق قيرطلا مااف فارتعا هاك ىل ترطخدق ىف نبدا الب هجاح
 ”ةياهتساف هحالسب .ابلخ دو رفا ةسينك ىلا ريبكلا ديعلا موي ىلا قيرطلا عاطق دحا

 اف فارثعالا يسركب س !اجلا نهاكلا ىلالصوف الحم هل اوعسواو هوفرع ال نو رضاحلا
 : لاق كاباطخ ركذب أدبا لاق فارثعالا درا ينالاق ديري اذاه هلاسو هنم بعترا هأر

 ا( دحأ ايكلا بنذلاب وه امو هعم ام تذخاو هتاتقف ب زاكم تيار نمسا موي ىتنا
 نه جرخ .نا دعبو نهاكلا هفرضف هلجر ىلع اهبسح اهلكو اياطخ ةلبجخ هل ركّذو يلجر
 لاق رفتغت ال اهنظا ةهظع ةياطخ تيسن يفنا تبااي نهاكنال لاقو عجر ةسنكلا
 .. انا يلجر ىلع هذه بسحاف نهاكلا لاف اعبرالا موي ان تلكا يننا لاق يمثامو

 دولا تك ةلاملا هذهب هترظن امدنعو هغبللا كبض ةياكملا هذه عمسالو
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 ةرادالا ساب يوشع لوا وهو تامدبلا يف لودالا كما هل ناكو ةره الو لزعب ٠

 0 ا بالا و
 تحس دحر دساتع 00

 مل ةدملا هذببو ماع 77 شاعو ةنس 40 ةءوكلا مدخ دق نوكيف +١86 ةنس يناثلا

 نب رج ءاضف يلون ينطو يفاثو ةنراوملا نع تادادجلا ةرئادب وضع لواو ني زج ملقا نع ١

 000110 1 ذن--ب-ب-ب-ب-ب-د-ذ-ذ-_ذ_ب_-_ب-_-_0202_0ب-ب-_-_-_ذرارا مل يغيب قه

 007 | قوس اا نإ“
 نيك تاج اكل ضف ضا ك ىب

 نتي اذ خيول

 سانلاب رارسغالاو هللاب كرششلا نع دعم ناكو
 .باسحلاو ضورعلاو هقفلاو وحنلاو فرصلا ملعت دقو ١ هتايح خيرات رصلخم اذه :

 لاهشالاب كءسنم وهو ذاتسا لثرودب كالفلا لعو ةعيبطلا لعو خيراتلاو ةيفارغجلاو
 .ىواعدلا يف نانا ىلَع شن وه الو دحا هيلع كشنب مو هنايح ىفقو ةمهملا ةيرادالا
 زوم لوا يف هباصا يذلا ريخالا هضرم يفو هئاقدصاك هءادعا دعاسي ناكو ةيفوقحلا
 ةعاسلا سيما موي اسم ىلا هدنع تيقب و تيجوتف ثوريب نم هيلا يناعد 1880-ةنس

 هتلكو "يلا ةريخالا هنرظن خيرات وهو ٠ نع يف مقاولا ةينرع فصنو ةثلاهلا ٠

 بآ 3 يف ةييرع .ةرشاعلا ةعاسلا ةعمجلا راهن يناثلا مويلا يف ةنفد ناكو ىم ةريدالا
 ١ يا >2

 هئأم يف نابهرلاو ةنيكلا نمميظع ددعو نيزجماقا يلاها نم فولا متجاف هاعنم رشنلاو
 ةعم يكولس فرع نم لكو هدقفب ينباصا يذلا ردكلاو ِنلا فصا نا عيطتسا الو ٠

 نوبدلا ثييح نم يوحن ركفلا لوغشم امئاد .ناكو هدقفل اهب تئزر ىتلا ةببصملا ردي
 ترعش يفون امو كببسل ا دج نيزح ينا هضرم ده يل لوقي ناكو اهفالخو ةوادعلاو .
 راشنسملاو صلخلا دقفي هدلاو دقف نم نال ىتبقح بح نود ملاعلا يف درفنم يتناك ٠

 ثفان تنيكل ياصخا تملهثا تنك وا ذا يتعول نم ففخ دقف ىواندلاب يلاغنا امأ
 اما ههاجو هتمارك ةافو ينعا يح وهو ناسنالا توم وه قيقحلا ثوملا نال ةلحمال
 تببلا اذه ركذتا ماد تنكو عيملا ىلع يمومج رماف يعيبطلا توملا

 رقةح ف سفنلا ناوه دنع توملاو رغص يف توملا دنع اصلا كك

 انني هوك

 نب رشعو ةسمح هتمذب هل ناو هيلع قىوعد انليمت مدق يدلاو موحرملا ةافو كعب

 ؛هدنع نكي ملو هياع عوجلا بلطي و ليوهقلا تضفرو يلع اهوح ةناو شرغ فلا

 يذلاو همع دالواو هنربصا مثو هقدص ىلعا دوهش مدق لب ةيطخ ةقرو هاعدم تابثال
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 دل يداو نم ةنوجرختسي دولا يذلا ديدعا ل ةرظانملا لجال يلابشلا

 الا ىلا هلاسرا نانبل لبج ياها نمدحال غو ال ناكو هنوحرفكو هرغشم
 3  هياهذ دعب و روك ذملا ريمالا طقس نا ىلا ةفيظولا هذه يف يبد ١ م٠5 ةنس كلذ

 رانب بصانم عم هجونو '] (ضرص+ 06 كب دحا .دعاو :ظالبخ لآ نيوح ملقا

 أ اشاب مهربا ةب ران افاي ىلا نيحص وبا ريشب ريءالا موحرملا د دبا يماولا ةمدنخب
 ١! نيب ىلوالا ةثداملا ترج ىتح كب دا ةقفرب ىتبو اي روس نم اعجار ناك نيح

 اا ب مرع اتاك ناك ةيناثلاو ىلوالا ةثداحلا نيب كفننا يتلا ةدملا يفو ىراصنلاو

 ' للواوكلا_ اي روس ىلع لارنجلا لصنق رثئموب ناكو اديصب ةميختلا ارتلكنا ةلود ونالسنوق
 | ٠ ةرادخلا ىلا اديص نم طالبتج كب ديعس ةباط ةيناغلا ةثداحلا تهتنا امو كن زور
 2 وري 0-5 يريشملا رمالا ردص هل ايصوصخ ناك همادختساو ةذيجو ةد4 هروض>

 .ناجيرلا لبجو حافتلا مب ءافاو ثورخلا ملفاو نيزح ملفاو فوشلا ىلط 4 كب ديعس ةياوتب

 قانب ناك لاغشالا يف ه ل يي غرو دس ةرذع عبس ةددم ةفيلولا هله يف ينبو
 كب ديعس هريضفتسا هي للا بدحالا ميهربا يبخل ةإيغف ىلع هففلاو ةيب رعلا مولعلا

 كيسرب ,رحلاو نارطملا سوماف اهم هدب طخ اناتك رشع ة عبس خسأ دقو هوالوا ملععل

 7 سوفنلا روم ةموكم ا لبق يره نيعن هدملا هذم ينو هيعرش 5 تع ةلمجو يذتملاو

 ) ةقبلط نادبل ةيفرصتم ليكشأو 187٠ ةنس ةثداح دعب و ناحيرلا لبجو ني زج ءاضقب
 لاومالا يتاون ىلع قبفحتلا لحال ثانبل تاوذ نم نيفملا نويسوقلا ىلا ةموكحلا
 نيزج ءاضق نع نادبل ةرادا سلم اوضع بختنا نويسموقلا اذه لحنا الو ةيريمالا

 بتلاو تاوئس تس د اشاب دواد ولتلود ةدمب ملفالا نع ساخنا اذ وضع لواودو

 وجوم نكب ملو ةبثر ناك يذلا ةناخ رتفدلا ساحم ىلا اشاب وقئارفولفلود هلققث مث ةيناث

 اغا اذه ىغلاف اشاب ممثسو رلتاود رمضح نا ىلا هتفيظوب يفب و نانبأ لبج ماظن ف
 بطلا ةسردمب اذه لخدف نيما هدلو هعمو يثرايزا رصم ىلا بهذ هدملا هذه يفو

 اك يذلا تايانجلا سل يف اًرضع اشاب تسر واناوو هنيع نانبل ىلا هعوجر ددعو»
  ةكحم ىلع ًايضاق 18075 ةنس * ك يفو اليقث اضرع ضرح هدملا هذه يفو ًاثيدح ةلكش

 نولاك ل واهلا ةفيظولا هكبب يب دفزر يبأ نونيارس دعب اهبف ناكو ينطويفاث وهو نب زج
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 فالا ةعبرا ناك يزلا باسملا ديصر نا هيف لوقب اناتك يدلاول يكف لاخلا
 عم ريرختلا ينطسو اشرغ ةيامئاقو فلا متدارا 2 2 3 رطاخ اما 51 ةانبف شرعا

 ةبحغ انك لجر نكرم ربظ يزإا شفلا يف تركتفا ايتذخا امد ا
 انتحاصم ظحالي ٌهنا داقتعالا لك هب دقتعنو ادم دحاو هرب .
 شغأ م« يناذب تلقف ال ببرغلا ةكحرت ام انمذخا دق نكشلاب ءانارإ
 ةعجارع بوجوب نظم ال تراك نيح ةليوطلا ةدملا هذه يدلاو لجا د4 |
 نيكو نانا ماما ةعفصاو هيلا بهذا نرا تركتفاو هب هتقثأ !رظن هتاناسح 0

 انصالخ نع ٌدتربخاو هيلا تهجوت اًريخاف قفاوي ال كلذ نا تيأترا يلا ريغ ذل |

 را دعو كرجل

 ابلقتا ديرا كدلاو دنع شرغ فلا رشع ينثاب ةلايبكيل لاق يدنذا يسوم نم |
 ةلايبك تذخاو "يلع ةلايبكلا ريغف كلذ نم ساب ال هل تلق برقا انه كنال كمسال 3
 مو تيهتنا دق نالا ىتح اننيب ينلا تاباسحلا مي نا هذافم هيلا ريرحت عم نم يدلاو '

 ىطاعتي ال نا ةتوجرو يدلاويملا ةتلسرا ريرحتلا اذهتملتسا الو ٍش عتيد انل قي
 ا دبا لمعلا اذه مه 7

 صل هسستح يتنبأ ل دال و

 ربظلا دعب فضنو ةيئاثلا ةعاسلا سيمللا راهن رايا رهش نمر شع كلاثلا مويلا يف '
 اهجوزنا يدارم ناكيتلا مماب هبيسح اهتوعو يتلا ركبلا انتنبا انل تدلو 1880 ةنس ٠
 تراريزح ربش ينو لبجلا نم ةيده انأ لسرا اهتدالون يدلاو فرعالو ماشلا يف 8

 انرمع لواب يتارماو لزا مل ٌةقبجاف انل ةنبا ةدالول ردكت هنا يل لاقف هروزال تبهذ ٠

 توما كسا لبق مهارا ناب بغرا نكلو كلذ معا لاق دعب ايف اروكؤ انل دلنسو ٠
 ةوبل هلوق للا 2

 ميهربا هروح ا فسوي يدلاو لاو
 دبع سردي ةنس ةرشع سمخ هرم راص ىتح يتإو 1818 ةئس رايا 4 يف دلو

 ريشل ريمالا موحرملا رمأب ةرغشم ةيرق ىلا ةيحوت نسلا اذه فو ةطهسلا مولعلا هثجل
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 .وولب هنن ب نأ نم هيف هغوقو لبق هنع هعنإ تاسارتحا لمت وهلودح لبق هل
 7 اوف مهمل جركل دب الثيحيقتمقلا هذعر بياملا نم هيلع دمي ىذلل هاب
 ا هنم بلطب نكودليم رجانلا 4 "ف دتلاو دكا هلو توري ف لب

 هدعا 0 0 لاخلا را 0 اطعملاو دخالاب هعم 0 0

 ” رادتسا يدلاو نكو ضيا هعم ىطاعتا ترص نطولا ىلا ثدنا امو هلاغشا ءاذقب
 178 دنفا ىموم لكو ناب دص انتناو ابابلا ىلا هتكرتب ىصوا يذلا رودملا يتسوج نم اقلب

 30 هني فالتخا ىلد> دقو نينويدملا لك ىلعوتتورب ني نربدلا عمج جب رف

 َّ ىو ع غ ةيامئاكو فلا يدلاو سسح نك يذلا بادحلا ديصر ىلع ىدلاو

 يدذا ىموم نا هربخي يا ا شرغ فالا ةعبرا يدنفا جيرف
 لمجال يكف مماردلا نم ربك راك ا صاختنالا ربتع يدلاو نكو هباخب الا لبق 3

 ير اذه لسراف هبواطم هل مفدي نا ليمعل بتك يدنا جرف نيبو هنيب فالتخا

 باسحلا ديصر يدذأ جب رفل 0 نالا ةعبرأ هتلمح نمو باسحلا مع اين ي دلاو

 هل ررح شرف ٠٠٠٠١ هبلطي ام عوسجم ناكو تاباسح يفاوبو ضارغا ضعب ثالذكو .

 1 ةلايبك يدلاو اهب
 قدنا ىسوم ىلا بهذا نا ىدلاو ينفاك اهم ين: و توريب ىلا ىروضح دعبو

 10 هفرعأ ركاتقو نك و الك اهتميق' عفد هنال تالايبكلا هنم ملتساو جيب رف

 "تالوصولاب ينيتأت ىتح اهايا كلاما ال نكلو تعفو اهنا لاق تالايبكلا نع هتلأسو هيلا
 لاق "اير هناكو ىلا تعذن انليم عم اهنا ينباجاو ىدلاو ىلا ثالذب ترردف

 .ينب مايا ةلج اذكهو اب أي ل دغلا يفو يفافلا مويلا يف اهرضحبتو ل لزأملا يف اهنا
 امال تالوصولا هدع _:رع هتلاسو ىدنفا سي رف ىلا|توجوت اًريخا ينلواحي و ينغوارب

 .ىدلاو هتلسراو هتذخاف الع يئاطعاب بناكلا صاف هرتافد يف كش نوو ةدنقم
 5 رفل عفد ( ا ف رو زا تانلل ديمر ريخالا لصولا نم بمجصلا ةباغ يهتف

 كلذ دنعف شرغ نالا ةعبرا عفد هلأ زك ذ ليمعلا نا عم اشرغ ٠ ندا

 ةقيقحب ار ىرجت هنم تباطو يدنفا جيرف ىلا تبهذو ليمتلا ةلواحم بس تفرع
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 نطلا ن نأش , مفر ىذلا وهو ساللج ةجدلا هتأشنا ىذا قس ع ١

 نا هن .اوناو اسلرف ف فونتو ايدج الابر ةدايعلا ةرجا ل اء قدا وهر ايروس يق

 ليف ثيتبال لصاقلا مم رجلا ىلا اهانلبقتسادقو هيراقا دحا اهبعتتإ ىصوا كانه
 هاثلا .ىذلا ريقلا يئابرص يف نفدو سئس م ان عحولو ايروس ين 2 انرف لاراج ا

 | م1 ةنس كلذ ناكو ةيديدحلا كلا قوف هل ىلع مئاق نالاو 5" يس وهو

 ماك يدل رح عبطلل هدودملا هذه حلصا ت تنك ان ا ظ

 هن لقن 000 روضحل كونام صوغاب تاجا 0 لبق نم 20 هر اينانرسم

 ررتكللا ايف رج يتلا ابرمص ةّسينك يبودج هل ماقلا نفدملا ىلا بيت يقوذملا 8 ١
 |ارضاح ناك مويلا يلاحلا كريرطبلا ةطبغو اهتلخود ا .موهلل 0 كالذ 000 هكوس

 هبحصب وينوراملا كدوحلا سايلاكيرطبلا ةطيغ وهو ايروخ لذي م |! ناكودك رج زانجةلفح ا

 لافت>الا اذه يف ييلوثاكلا يئايرع ملل يناحرلا م ارفا كري رطبلا ةطبغ

 3 ثيدحلا ف قاسن رخل ى 1ع

 سيئر .يباكو تالا هب .ملاقلا لحلا يف قشتملا ىب ةيبطلا ةشوالا 000
 ىفرملا هيلا لقنو هاشو هضرا ىرقلا ىدألا نف هد ويسوملا كمون ثوربب يف ةيرازاغلا
 هيف نيبو نيدراخلا 00 قبف لوالا قانبملا اما هتراداب لقتساو نويلخادلا

 سوهو 1866 ةنس ةسردملا 0 أم دعب اموص روتكدلا لخد م نيعلل اًبيبط
 نرجبلا هيف ببطأ ةنس نين الث كنم مويا لزا و هتعنص يف رهامو نيربتعملا ءابطالا

 نويجراخ ىضرملا» ضارمالا يفاب يوادبب اموص روثك دلاو

 كثيؤ رسب يفان ابمع

 سارئحالا نال هليمت للا ا ىلع اعشي نم لك هنت ةصتلا 2 نا

 قيراط مطاقب قتلت امر 0 الس كيم تايخاو اًرفام ننال 1 مرا
 اذا 0 رض ال يلو الاس 0 ناكو ع تلو امامك كفن نع مفادتف

 يذالاب كش ناسنالا نا مزأن ترسخ نوكتف صالا تدجوو حالس نود ٠ ثبفذ
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 7 ا 11 وام نار1 ءانقلا لئابيا ترام ايا ينلا
 .تدقاعاو مباسكو ميعوج نذل الا يرالا نيلحدب ال مهناو تابهارلاو نابهرلا
 0 ول "'ندادحال موب تلق دنو لاهعالا هذه ىلا مهعفدي يذلا وه ١ لماعلا

 "زا ثباجا ةحداف ةراسخ ترسخ دق ينوكتف باوث الو ةرخا دجون نكت مو رافكلا

 ٠ ايدلا هذه ذي نامت ىرخالا تأفاككاب يلماو يركف ةحارتساو ةرخالاب يداقتعا
 انف نضرعيو ةلعقلا نم رثكأ ناغتشي نك تابهارلا ةالوه نا لاقي قحلاو هاهسلا ىنك
 | .لثم جنتل 8 اًرفن ييسملا نيدلا ىنكو ضارمالا ند ىودعلا رطخل نبسفلا
 : ىلع نددت صعبا 1 دقو ةيسافلا بولقلا نذ نعضخيو ماعلا ةمد1خ تالضافلا

 ظ |قتد ! 8577 ةنم لوا نيربشت © يف كلذو نسالج تخالا تفوت امل تففصوتنملا

 01 |[ ايفل كنا لوقي مسملا نا ريدلا :يف تاببلا ةسردم ةنئاكلا ةسسنيكلا طبسو

 ا 0 رهاذمب بالا نبي نع اهنا يجتنماو ييهاربا نضح يف اهنا يليئارسالاو ةنجلا

 ناسحالا ريثان

 ادحالا ,سالج ةسيئرلل ةدعاس ظعا تناكو ( سالج تخالا ةدعاس )
 يو ةياقعلا اهاوقو اهاكذ لك ةفاح ةنيم نينا قس نال تارت / يفلا ينافطسا

 .تالضافلا نم و ةراذالا لاوحا يف سالج تخالا ديب ىلا نم لكل ةلبعا
 ”تخالا هنف ةرادالا ةسئر تنك 4دبطت 4 تاخو ال (قشرفلا ف يناقيفر 1

 ' اينم تداعو جت هلا دالب ىلا تيهذ 7 ديدملا يملا رمت ىن> ابعم تيشو سنا

 | قواك اهناسراو رنا 108 تاذ ةريادم ثلاكو ةزيحو ةعرب دعب تفوت تين اننوق ىلا

 نوعيجو ناج تخالا مث ينجوا تخالا مث تنرغرم تخالا اهتفاخو تابهارلا اهتاقيفر

 6 اا ء ةدجاو دف ك4 الريخا يف ةدجاو لاب

 ا ميظع ددع تارهارلا هذه نم دجوبو دحاو هنال ابسلب ىرخالا نع ةدحاو

 ةغزوم ركع ميرم تخالا نهنمو يريخ لمح لكب تايجنرفالا نعز زن ال برعلا ءانبا
 !دج ةرهامو حورجلا ىلع ريغت ضيا رمتلا ريو كر* نياذور تخالاو ةيودالا

 ْ 1 1 نادسالا

 718 نآك دقو ايروس يف اسنرف ةروبجت ةعص سبط وه. ( هكوس زوعكدلا )
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 * 1 قلل 0

 ورب عا لد كبعأ امبار

 ماثلا يتيرط ىلع ينلا ةقبدحلا ثدجوا ًساخ
 انيتئروكلا ةاحيت ةسردم ثرحش ساس

 ريكا يوابرفلا ينشلسلا تبا نباص ٠

 سابارطب اريد تمافا ايما)
 قوزلا يف اريد تلعج اًمسان
 ماشلا يف 7 تالا 5 رشاع

 انامرب ريد تسسا رشع يداح

 ةمحرلا وهو مثالا وهو رشع ثلاث نانبل يف تانبال سرادم تمافا رشع يلاث

 ديلا انوي هروب يذلاو لوالا ىنشتملا لحم قب ةيندلا نآلا نمريلا ايو

 ريدلا يفرش وهو ضارمالا لك نم ضنرم ناتيام
 اهتاذب ىضرملا مدخت تناكو ةزجتلل اراد 'ئشنت نا دبرت اهنا يل وقث امماد تناكو

 ابعنص لرم وه نالل يفابلا فصوتسملاو ىنازملا يزعنو اضرملا يوقلو عايجلا معطنو

 نوكب ناسنالا نا انربتعا اذاو تخالا هذه اهتلمت ينلا تاريلا رصح نع فلا زجتإو
 اهريبدنو اهلقعب تنافيتلا ةلضافلا هذهل اًديبع امي نوكت نا بيف ناسحالل اًدبع
 اهلبزت ال اهدعب نم ةرادا تفلخ دقو لاجرلا لوح ىلت اهكرادءومسو اهترادأ نسحو
 ةاتف بجي ال بلق ياف ارقفلا ةبحمو ةمحرلا ةرادا يثو نانالا يلق اهل عضخيو مايالا

 ينشثو فيعضلا فعستو يراعلا م عئاجلا مطن رشبلا ةمدحل اناع ل
 رو زن ةلبعم لهاجللو ءاولم زجاهالو ما طيقللو ب يهف نيزحلا يذعتو ضدرملا

 هدعاشا١ تنك ابنع هني5 يذلا لكو ىلاعت ءاضر ىوس ةرجا لطت الو نرخلا
 ىغرلا ةدايعلا يدنعل رض موي لك اهارا ماع رشع ةينامث اهعم تيضق يننال م ماب

 ءاطقللا عضارم رظنتو ءا رقفلا ىلع نيحصلا عيزوت 90 بهذتو مهنع يناأت

 تناك نم نهنم ىراو تابهارلاو ةسئرلا نم لامعالا هذه ذهاكا تا

 ميلها اهب موق ال ةمدخ يضرملا نمدخي فدرش لصا رم تاينغو ةروصلا تالي
 أر دلا عزو: تناك يفلا ترغرم تخاالا نهنم تفرع دقو ةلونيد ةباغ نهل سبلو !
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 ! 0 نهاطعاف نهانيكسا الحم ندحي مل نهروضح دنعو نائيهار اهعمو ريمزا نم
 3 . ةناحرك ىنو نادبل يف رئاتب ةيرق ىلا بهذو ربشا ةمل ةدمل توريب يف هلزام سلانروب
 0 م سالج تخالا هسنث مل ةمداخا هذه لجالو ١848 ةنس كلذو ابيأ نكسو ريرخ
 '” ىلا! ريو اهيف تنبو :نوفلشلا تب ىلإ ناعس تناك جربلا ةحاس ىلع اضرا ثرئشا

 0 ثابإلا لعتل ”الخمو ةريبششلا ةسينبكلا مث تابهارلا قتومدخي نيذلا نيب رازاعلا نابهرلا

 :  روتك دلا مث اسواق ىنشتسملا اذهيف بيطدفو نيكولا لافطالل رخاو ىغزال ”الحيو
 هكا م روك دلا همدخ مونلاو نضرقلا ىنشتسم تأذنا ١87٠ ةبس يفو ريبشلا كوب

 )0 |1 سو هكوس روعك لا نم هملتسا 1807 ةنض رايا يف سنس روتكدلا رفحا لو
 >> ىهرلا ىن.لسملا اذه رم مسق ناكو هتمدخمي تلغخو ةئدلا هذه هزه لوا نب رقت

 م هروزب اكو لوا ناك يذلا ديحولا وبف نيجرا انلل ربك الا مسقلاو نيلخادلا

 ضرم ةياثالث دخل
 ا ا يا ا سل ياتو انو 27

0 
 لوا توناك ١١ يف ثداو أيروس يف نيب رازاعلل وه ام لك ثننسأ ينلا يف

 ا 1 يف ةئيهرلا ت تاخوو رول ةيشربال ةعباقلا اسارفب رابجي رغر ةنيدق املا

 لوليا 4 يفو ١844 ةيس يلا هيف تيشو ريمزا ىلا ترض مت زير راب ف ١ م4 هس

  ىتح ةسئر تنيعت اهنأ فرعت مو نيتبهار عم توريب ىلا ترضح ةنسلا هذه فرم

 الرف لصنقو اورا ويسوملا نيبرازاعلا ىلَ سيئرلا تاكو توريب ىلا تلصو
 000000 د4 فلا ني رشع وح لعيوب توريب ىلاها ناكر هروب وسوملا لاونطلا
 : روصع 0 روصلا

 تانبلا ةسردم عم تابهارلا هيف دوجوملا ريدلا تنب ةلوا ( اهلامحا )

 4 ندقتلا ماعلا رادم اهياع يتلا ةملكلا هذه يلامثلا باب ىلع بوتكمو ةيلؤاذلا
 نحس اف ( ةمحرلا /

 ريدلا ويح ياهلا تانبلل الحم تأشنا .اناث

 عئانصلا اهب نوت ماتنألا دالوالل ةسردم تأشنا ايلا
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 سب
 يدلنع ب 3 يف .لياخ يخا ناكو اًراهن ةحارااو ال ميلا يشرح يسار ل ينل 1

 كرت يدلاوو رسمي بطلا ةسردم يف اليل لذي م نيما يناثلا ينحاو ةفيظو نودب
 دعب ةموكطا ةمدخ ةحييتت هذهو أهلا نيسمخو اع نوب دم وهو هثفيانو نب ربش دعب 0!

 نم ةبدكا يذلا الا لوخدم الو توريب تيب في راصمب موفا نا موزلمتنيكو ةلاماو ٠
 دك نع الفن ةدعب تنك لآل مدمل 5 رذئتفو ناك توريب يف لغشلاو يلمع ا

 هذه لك ”يله تكارتو انبار. لجال ةصرفلا مانتغلا نودي ري اوناكن يللا يوداعالا ٠
 ما نويدلا ءانوا ناك نا 'ئدشا رمأ ياب تركداف دحاو نأ يف بامتالاو تئاصملا 7

 تمدق الل .يتلاح تناك هذه في راصملاب مايقال لغش نع ثحبلا وا موصخلا ةيضرت
 .نا ريغ انيلع ام ءافو نم .:ركمتا ىتح نينئادلا ربصا نا !دهتحب تنكو ثوربب ىلا
 ةديدج اقلابم نوروزي اودقعا نيدلا نم مل امج ةدايزو كلذ اوضري مل ماصخالا
 افنوأل مهقح فعضو يعم قحلا 2 مري وزتب نال ينطش يذلا وهرب وزتلا اذهو

 تصلختو رب وزدلا اذه تفشك دقو نونوبدملا هو نئادلا انا ترصف ( قحاب كنسحا
 طقس نم لك لعن لعن يفلا ةيالا يف اهيلع ريداقتلا ينتدعاسواهتاسعتسا يلا طناسولاو ةنم
 ا ةامشلا هديك كفيك فوزا الب

 ىلَع ام هب يفا غا 0 ةربش ىلع هلم لضحاو ىلغشل هلبا/كرل تدهتجا
 2 ةليساو 3 نا كلذك يركفنو لمان عوضو. ءايشالا هله ثناكو يدلاو
 اهتيستكا ىلا يترادج الؤا قرط ثالث كالزإ تلمعتساو ةقيقللا فرعيل فريصتملا ىلا

 حامل ةلصوملا قرطلا ىلا يندوقت ناك ىذآا يلقع اناث تلق 5 نوروز اودصاامدنع '

 04 خر ورك لع ياصخا نودع 0 ناك يذلا يناسل اًيلاث
 يساز يف يبصعلا ملالا بيس كالذو يواسنرفلا سنس روتك دلا تفرست اج 00

 ةمدخل" ف هعم تاخد يباكا دجا يلا هاعد

 لوالا ىروايرفلا ف
 رضح يتلا تو ريب يف ةنحلا تابهار ةسئر سالج تخالا ىنشتسملا اذه سسا



 00 د مابا 1

 ه ةناهالا بيس ركذي مل لئاقلا نكلو هدإب يف الا ين ناهيالا لاق نم قدص
 روكي صقل .نا نائاف يداقتعا اما ةسفن صخشلا نم وا ديلا نم :ىثان وه

 | » صاصلخالا اذهو هب ز>و هتف وأ هلها وأ هب راقا مغنل هضرعتل ناز ىلع ينال

 ا 00 .كالذب رهاظتي وا ضرغا يلا> نكي نأ هيا بوي هنال سيئرلا طققد .

 هرابتعا طقسل رخالا نع دولا زيءو ماكنت ولف هتعمل لافتا وا ةروصلا مركن انئاو عيبا

 وطقم انحوب رام ةروص ماها 0 لأَن سادقلا دعو كنك 7 'اهنأأ ئدج ا نا ليق

 ةسدنكلا يف ىلصت قبو اهتافو موب نع اهرخي نا. هنم بلطتو هل يلصت أدبتو سارا
 ءابتلأس الو ةرودلا فلخ موب قئخاو ةسنكلا مداخ اهنم رجتف عيجلا جرخي ىنح
 بحاص ةبطاخم تلاقو ؛اناادع ن,تردك اش موب نيئومتس مدام امللاق اهتافوموي .

 ظ كلهرك ةرثنكل لب ليل "يش نع عار رااوعطقب مل مسرلا
 | يرقلا فرعا تنك ام يلهاو يدالب نع !ًديعب نالا ىتح تدع يذلا اناف

 3 نود :ين داعب مودع ثبأرو مهبئاربظ .نيب ثدكسو مهارشاع ال نكلو ضرغلا الو
 70 كا رسم يللا بحاملا امدالب يف نال يلردسل يتداصي مهقيدصو ببع
 رثكأ كرسي بحاصلا , ن2 دلر لك هلك هلو هيلا هيت اذه نال وذملا
 ظ للا ةقيطع ملل ثوري ينانلي# عم ةيئالا ةصقلاو ابيبط تنك ىف: اصوعخ

 يالغلا ةلاموو نيب ريمما وده نه اهتبدتكا تعك يلا ةؤدنلا عابطلا يف تريدت
 0 الو اوفذذكتي نا دضقلاو مهفرعا تنك نيالا نيءارملاب نفطا تنك نييتشمدلا
 5 | ضعباو .يدرلا 003 نع نفكر ةحيذشفلا بآدسإ حل ادحا نواب

 3 3 ةيخولملا نب 0

 ّ لئاغلا نعليو منْديو ردك  ةيعرام ل لقا | لجر ناك( ةيخولملا ع نا

 7” تاقو نالف ىلا تبهذ اذا الاير كيطعا هل لاقو الجر هيلا اعو هئاقدصإ آلحا
 ” باجا الككلاقانا نم فرعتا هل لاقو ديلا هجوت لاي رلا ذخا امو ةئاه لاق يخل هل

 0 هيذوام ١ هيخولم ٠ صل ينءانصو ةقساف ىتغاو ةرهاه يفاو داوتلا نب نبا انا

 " ةمتث ديرا كينكيناا تافصلاب رخففي هنا باجا ركتل ل اذاإ هل ليقف لجيل 0
 ا ةاي ل قب لدا«



5 1 

 يننومركب اوناك لب اًثرف يل ملابقتساب را ملو مهنيعاب ينب رزت هتراقح الو مهدنع ينم 0 !
 مونلا صيمق فيصلا يف سبلا ترص تقولا كالذ نمو يمسرلا يسقط ابا ينك ١

 خانم بسح ىلع سبل عرتخا نانالا نال ةيحنرفالا بايقلا سبل لاقثا ”يلعرنواو ٠١
 ةقيضلا بايثلا نا ررقملا نم ذا ةدرابلا دالبال لب اندالبل قلخي مل نواطنبلاف هدالب ٠١
 دالبلا قفاوتو ماد ءاوملا اهيف ددحتب يتلا ةعساولا سبالملا سكعب م للا ةرارح ظفحت |
 عرت#ي نا رطضا شال ىلع هسواج نع ةسبال عني يذلا نرلطنبلا عرتخا الو ةزاخطا ||

 ضيا جاتحا ةرثكب موه لك اب نا ةرارغا ميلود مزلب ثيحو اههاع سواجلل يسركلا ا

 تعرتخاينلا يش دالبلا ةلاج نا كلذ نم جمنيف اهلكأو ابعيطقت لجال ةكوشلاو نيكل
 ىتم اذبلف ةدوملاو يزلا قفاوي ىلب اندالب قفاوي ال يرهق سبل نولطنبلا انسبلف ءايزالا
 0 سليو كلذ نع رخأت ال ناك لحم ياب هعزا ةصرف انم صخت دا ربحو

 قحا اندالبف يب اودتنا مهنال يملا : هارد نابشلا ياغا ىرت اذهلو ةيبرعلا 1

 كالذإ | لح اهيلا نوليعو ةداعلا هذه نوبحب ابلها نال زودنا دالب ىئدن نأ

 لرسسحلاب ناك نا يلاهالا يدتقي مهب ذا موللا نم دالبلا ءازجو ءىرباال '
 حيبقلاب وا

 لوالا نيرشن' ىلا اهيف اييقبو نيساكت ىلا لياخ يأ رفح ةدملا هذه يفف ٠
 طوحابلا يدنفا يلبش ل زام نم لفسالا قباطلا ترجأتساو توريب ىلا تيجوت اهلمو
 76 رم: جوخ ةنال ليلخ يا يتم ترضءعاو ماثلا قيوط ل لالا
 00 ف كاذو ناكمالا ردق هقشرفو ه ماثلا نم يني ةعتمأ ترضحتسا تلسراو

 ا

 0 ٍ و 2

 537 ية هل لاقو سوورفلا نم 0 امدنع ب 0 نابب ف 0 رفو توريد ٍق

 5 ١ ل 0
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 م ةرشع ةياملا ةدئافب هل ةلايبك ابل ررح هغبق الف ثوريب يف همم“ دعسا لحم ىلع

 ا” ل كأو هرما ىقنلا فيكو نيدلا اذه لاح هيلا تل آام دعب ايف ركذنسو بلطلا

 ”ريخالا ينو هبلط تضفر اذا لوالا ىنف هودع ميصتق مارد دجا تندا اذا لئلا هب
 تناك ينلا_سرفلا تلسراو ثرريب ىلا:ىناجيلادلا انيكرف كلام هتبلاطو هتثدا اذا 7

 او لبجلا يلا باهذلا دعتس مايا ةثالث انيقب توريب ىلا الصو الو ديشر عم ىدنع

 بانيع يف ةليللا كلت انفو ديشرو ينجو ز عم تهجوتف تفرع دق دموي تابرعلا نكت . 1
| 

 هو كانه العن ناك ةنال نايتلا روصنم فدوي وعدملا ىتدوز براقا دحا لزنمب

 اقلا ماعط انلوانت كانهو سمثلا قورش دعب يضاقلا رسج ىلا انلصو يناثلا مويلا ٠)

 ا انيقبو ةيوس انهجوتف نيدلا تيب نم انتاقالمل ًامداق .ليلخ يخا انيار نوسلاج نحن اهيبو
 ٠ ىدراو مثتاو رطخا و ةعرزملا روبعم قيرطب نيساكم ىلا انبهذ م مايا ةثالث هددع 7

 ةداتعم ريغ اهنال لبا اهبوكراو رافسالا هذهل ينارما تحيزنان اناق 5 ايندلا يف قيرط

 "الاجر اًرافصر اًرابكم ةيرقلا لها ابار ةعاسب نيساكب ىلا انلوصو لبقو هيلع
 ةرواحلا ىرقلا نم سانا مهعمو طبغالزااو يناغالاو دو رابلا قالطاب انناقالم ونا ةآسأو "

 دعلا ثيبلا ىلا انلصو ىتح لاخلا اذه ىلع نيرئاس انيقو صخت فلالا ثوفلب '

 نيزج يف يدلاو ذئءوب لراكو لبقتسم ففلا نع فوني ام هيف ناكو انلابقتسال "
 1و جراخلل هائيق الف يدلاو 0 ةعاس دعبو _لزخملا 6 يندلاو ينتلبقتسا ”0

 لك نوم ؛اديلع مال.سال نودراوثب سأالا لظو انبقيو !"رووب 3 راد انار

 ينو 0 ميلفالا

 موذلا صيمق سبلو نيساّكب ف فيصلا لصف
 تاراب زلاب ينعا اشيد- نيجوزتملا ةدامك نيساكب يع فيهلا لصف انيغما

 ليا يس سوالاب ينقفاوت اهنال مولا صيق بال ماد تنكو هزنتلاو حارفالاو

 ال يي كلو كح ذن ضعبلا ناكذف فيصلا يف منجا ةرارخ ظفحت الو ناك

 تنيك اصوصخو هبيس ةدهازلا هترارحو تالحم اذيكه ف نولطنبلا سل لثم ,يلرشي

 سبل نحالف مدنع انا اناف سب ال تنك ايهم ينال يسل .ريغ ن٠ ينوفرعي يراإب يف

 اذن

 اتا درا



 0 ممله د 2

 0 دادزتس ةنس لك نا افراع مهشاعب موقال ياوس رشا 6

 عئاصلا ىري اال ذا ةرجاجلا ا نولي ايناكسو الها نال ينيفسكب ام ماشلاب .ىرا 0

 ةيهافروةداعس لك اهيف ىري هناف ينغلا اما اهنم رثكأ جرراخلاب بدك و هدرا موقب اه اها 1

 ظ طق ايوام اني ايم سنك أ م ا ةيبدالاو ةيدسجلا ةحارلاو.
 ادع قيم نأ نانالا نكي يتلا ةيرصعلا مولعلا نم يش ايف سيلف ابمولن امآأ ١0

 ان[ نطلا ةعلم اهيل ىلا تذكر ةعرشلاو ةيرلا مولعلا ىلع نو عيمجلا لب 5
 نيب كيحرلا قيلك : نلآل .ةيحارللا تايلمعلا ةمراف لع ةأرجلا وبف هتيستكأ يذلا
 ينتعفن ةراهم سمالا اذ. يدع تراض سال كلذ ىلعمدقا يذلا ءابطالا ٠١

 دعب اميف

 مركلا ىلع ىلوتو قشيو لها ا سانلا عم اًقيطل ثنكف يبدالا اهريثأت اما 5
 يذلا كالملا ناف ىتثمدب كالمالا باعصا ةدامك ناكأيا فيضا نا بحا ثرصف.
 مارد اهنمث عفدب يذلا رجاتلا سكع هلذبب ام لبست ةرثكب ةكسافلاو عيمتلا ,لنع ١
 نم لقا هفلك ولو ماعطل هوعدب الو اًنكنرف لاب ىلا مفدي نا هيلع نوهب هاف ةدودعم ٠

 مفدي ل تاكئرف ةرمنع ل ةمياو لضفي هناف ثاللا بحاص اما ةمألا هذه :

 ناسالا ىريف ليلق اهيف لغذشلاو ةيعارز ةدلب ماثلا نأ ثيخو انتا داو كر

 تأرقف ةديدع بك ةعلاطم نم تنبكمت كالذا سردلاو مولملاو ةعلاطلل عرفتم هلاذ
 اذام عال 37 رك ا لاقي ينلا بتكلا لكو هئاتلا يدوهيلاو وسورو هنلوفو ريتلوف
 طقف سبل ابتدجو عالطالاو ثحبا دعبف نولوقي امو اهوفل وم عي اذاموا ابيف درو

 الو عئارشلاو نيناوقلاو نايدالاب ءاردزالا ناسنالا عت اهنال ةرضم لب عفنلا ةيدع
 ديقم ريغ نراشالا لمت اهنارثكالا اهررضو هماق» موقي اموا هنابجاو هنقلت

 ردح هنال امك لضفب كك أو ناك كفش و نك اقف نيدلاف .نوناقب ٠

 ريخلا رض نه
 0 لزنم يف ابئعتما ميج انعدوا ماشلا ند لحرن نا لبق 2
 يندلاوو يدلاوأ اياده ةيريرح ةْمّقا هنم تذخا انيلع ينلا يراسل هانيساح يذلا

 شرغ فلا رشم ةسسجب البوح هتيطعاف مارد انم بلط كاتو ناكو يب رافا ضعو



 ب ا اب مالا صلال
ْ 

 ٠ هتباكح انهتمسفاو ناريجلا نم نيصخقت ثوعد هلمعإ كمهم وه ايفو هيمحيو لخدب
 " نالجرلا هبكسم هديب ىوكلاو لجرلا داع امو هيك ىدارم نال هاكسي نا امهتفلكو

 0000 الا جدتي روج العال كلو دس ركل ضرالا بلا
 اذهب يننكت ال تنك نر اف اهتبودا ةفرعم نم * يرب وهو نيعلا ضارماب لخادشو
 يددع ىوكلا ىقباو بره بيبط ينا فرع نيحو ةموكحلل كلبسا اناف ردقلا

 | رت !دج ني زحااناو ريخالا هضرم نيح نيساكب يف يدلاو دنع تنك الو
 ' لحاو ءاودب ضيرملا ينشا ين ”الئاق يدانب عملا طسوهف ًاققاو الجر تيارفهتفرغ نم
 - روتكدلا تنا له ينلاسو مدقث مث ةهرب هناكم يف دمجي ينارو تفنلا ملكتي وه انو
 ىلوو اعرتسم ضبهنف لجا تبحا قشمد تدطف لهو لاق معن تلق يروملا رك اش
 تبيح انم ىسنا ال يلا لاق ةلره بيس نع هتلأسف ةفش تنبب ثبدي نا نود اب راه

 رإبلا يف ةدحاو ةقيقد قبب ملو اهم عرمماو هنلغب رو 4 كلذ

 ليغ أه راكارو ياشلا رم يتدْئاف

 كالمالا باوصا لوالا نيمسف 1 الها مك ةيعارز ةدلب ماشلا نأ ىفخي ال

 مهل نواغتشي عانملاو ثداربا بسح مهتذيعم نوبتري كالمالا باعصاف عانصلا يفاثلاو

 ١ 061 بدتكي ناذكمي ال ميرغلاوهليلق ةدودحم مددعمهاردلا ىرت كلذأ داريالا اذهب

 7 ةيركسلاو ةيزلبلا ءابطاك صوصخ شاعمدل سن ًاببرغ اًبديط ناك اذا اصوصخ عناص نم
  هلككأ نقوهلزنم ةرجا عفدل رطضي اهدنع نك اس هلئاع اذ الو نطولا لها نموه سيلو

 يفا ماشلاب يدوحو ا كلذل في راصملا هذه ميقيل هل داريا الو همدخ ةرجاو هنرمشو 4

 يزلا اما تاونس ثالث نم رثكأ اهيف ما لو ايل ةيام ون ىلوخدم ىلع ةوالع اهب تفرص
 ' ةيالولل عبات ىرخا ةيداب وا اهتيدلب بيبط نوكأ نا يلما وف اهب ةماقالا هذه ىلع يناعد

 يل تراصو تجوز 0 كو ةراسخلا شعلا اذه يهتنمو لمالاب شعا اق
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 ةيورأ نيساكإ ىلا ًالوا بل نا تبانرا كاذ نيج ينبصلا لصف 6[

 مديسلا ينأرعا ةقيقشو انشا ليلخ يخحا موجرملا 2 يسرع رسمي يل هلال يدلاو ٠

 كرالأ يددع لزت م 0 ةروص |©اياو ينارمأ عم ثروصت دقو هنوبشأ تاباص

 دحا يل لسرا مالا جراب نأ ليو ثرديب نكن مجد فيصل يعشب نا دعو ١

 23 6 ديس هن

 :١ :تد نر ديني اواو ووو رار و

 ينالا خيرانلا يئاقدصا ٠
 مرا يروحلا ركاش دوج لا ير

 6 أيف نوولا مفافزإ خجيراتب ناينالاناتيبلا ةحيرقلا لومخ نميددع اعم تدشن

 حامسلا يريد لوبقلا بلطب ىرت
 تارمثلا يتتلبو ءايضلا ومس 2 مركلا ىلا ماركلا تنب
 ترايثلا يرن تفز لضفلاب ايم نم كاش رك ىلا اذاو

 نحرلا رك اش ,نينيبملا : دو ... نم تنتا ف ءانهاو مدو مم
 يناوغ ريخب يخيرات كاناف ىهنلا احا كتباق يناوغلا ريخ
 يعادلا | 21/5 ةئس زومت * يف

 0 هدبع

5 1 

 هجن نيما يخا رمغح ذاو 4 لاقتثئالل يزاول دعاو 1 مدوا تنيك اين
 | هب تحرفف ابيف هرأ مل تاونس عبرا يلع م دق ناكو ةيسردملا ةلطملا ةبسان

 قب رط .نع رئاسو يدلاو 1 يقبسل نا م0 0 ماشلا يف يبو

 ني زجيف انيقتلا ةدم دعبو نيموي ليخلا ل ةفاسملاو ني زم هرغشم ىلا اهنمو عاقبلا ظ
 ةنس ةرشع عدت ذم انثالث يا 00 ءاقللا وه اذهو

 1 6-5 00 3 1 يا برق اسلاج 0



 تضل

 00 7 ىلا تءعجرو ةف 1 تير املا لو ٍش ل لوا يشر
 ” ةمواسلا ىلا ًارمم ثبهذ انمامط انيهلا الو ادحا 3 ال هحولا سراع اناو لك ١
 0 ةئبا تناكو كال ال كاول ةلوثدا هذه امل تلفو اهب رض ةرجا نيلادر اهتيطعاو
 1م يع ةأرما نم نا مو ماشلايف نيربث ون ثاذ دعب انبقو ماردلا ثلبق اهنال !ًدج
 7 نيوخال كك لم تعبنا دنو جوزتم ريغ ناك " ًامحامئربع تدم :53 اهنم ىوكشلا ينوعد

 0 يثو نيحورتملا
 7 ةلاط نينجوزلا :ىدحا تناكو ةبوس ناقيقش جوزت ( نيوخالا 0

 7 ردكت تناكيلا ةيناثلا سكع ادح اهنم رورسم وهو هعم ةحاترم اهحوزا ةعضاخ
 ١" لعج يذلا ببسلا نع رادكناب هلأسو هذه جوز ىئاف احاترم موب هعدت الو اهاجر
 ا ةداعلاك ةيوس ماعطلا ىلع انج انليلكا دعب هباجا ءايمعلا ةعاظلا هذه هعيطن هتارما

 1 بل ريذت تالذ دنع هتلتقن هب هتنعط ارحاخ تاوا.2: انيلا ره مدقن لكان نث ايو

 " نع عجرتف "رهلا لتق ةليل ركذتتف سبعا هاضرا ال ا ب انوا تيار يقاوم 1
 ا 0 8 ناك «يش ىاب اهخيبونل ةجاح ىرا دعا مل اذيكهو هيلا دوعن الو لمعلا كا
 ' هنارما رمأ عم ماعطلا َُط ساد الو هلزام ىلا بهذف هعابا ىلع مزع ثيدحلا اذه 3

 5 7 تقلتسا ىتح تكي باب نا لدب هنأر ءآ نأ ريغ هلبنو نكس لوانثن ره سفح

 : 1 لوا ماع ارخاي لوالا نم اد ناك هل تااقو اهافق

 الو ندا ةلولسلا لع ةأرمالا بردت ينلا يه لجرلا ةباها نا ىمالا ةقيقحو
 1| فريحو املافتسا نم ناب ال نكلو ءاسنلا لك عم ةبجاو ةلماعملا هذه نا لوقا

 ' وه فوللا نال هتبرجت نرم ررض الف نهتاساحا سمي ال : ةىملا لق ىا اذبك المع
 ةقفاوملا رومالل ةفلاخلا هلاعاو ناسنالا تاوهشل ميظعلا طاب زل

 ا ينأرما تراص ماشلا يف نيرهش اننكم نا دعبو ( ماشلا نم يجورخ )
 5 ارا ينطو نع 00 ثلا يف نسح لغم دحوي ال هنال توريب ينكس

 ' ةرتك نع امر .اندح اًركر م يل لعجت نويعلا ضارم ١ يف قريش ناو تور نكح
 )8 ىلا ملثلا ترم لاقتإلا ىلع تدقعاف ةقيقح هتيارو املوق» تركتفاف اهئابطا



 »الا ب

 لبكالا ىلع انففنا اريخار نهوخا ناكر نينبب ىلا اموجوت *املا دوال 7 ا

 ثوربب تالئاع نسحا نم اهنرمماو نايتلا لياخ تنب ميرم يل ينجو زو مايا ةيئا دعب '
 بلوا ناكو نادبل يف هسراشنلا مافمئاف دبحا ريدي ريمالا ليكو ناك يحمد ايمدفاو

 ظل

 أايفوشم يجاوز دنع ناكو ثوريب يف هنامز يف يا

 وه انملك ىذلاو ١474 ةنس ناريزح ؟؟ يف ؟اسم دحالا موي انجاو ز نآك

 يروخلا عم بوربب نع أب "اذ ناك نال. سبدلا نارطم لكو يرامزب فنسوبإ يرركل |

 وهو كولم ليئاخي* يراجل تررح ماشلا ىلا نهجون ىلبقو يح ا مل يذلا يلبدعلا ابح ٠

 قفاوي كراك ثاثالا نم هيف ناكام نال يلزنم يل ثنثنب ناب نيربتعملا راجتلا نم ١
 ناكو رمد ىلا نوفالملا اناقالو يعم يتامح تذخاو انرفس موي نع هنربخاو بارعلا ٠

 هنسب ىلا لوصولل لياخم هجاوملا يناغد ' :

 الونهو نيريشك ني وعدملاو راونالاو حيباصملاب ةنادزم اهانيأر هراد ىلا انلضو امل
 عاونا رئاس ابيف دج ةنقتم لكألا ةدئام تناكو ةيجشلا اهناملاب برطت ةريبشلا ٠

 ني وعدملا فرصنا اذ دنعو ليلا فصن دعب ام ىلا انيقبو راثالاو تايواحلا
 نكب 00 ةياغلل بيلي ل قرذب مز دق 0 00 ايازأم ىلا ار ظ

 ديشر را هداني ظ
 كل ذك ىقبو اب زعا تنك يننال نقثم ريغ لراكو ماشلاب انلزنم ىلا انلخد الو.

 أبتنباب تفتلتو راقتحالا نيعب هيلا رظنت يك ةارصا نأ تيارف ىحاوز ةعرسل [رظن

 ىلا اهتقل يلا ىلوالا ةلوثمالا هذه اهيسنب اديدح سرد ايهلعا نا بحي يناذب تاقف

 00 كلذ 3 ةيوق تناك ينامح ا 5 ينال اهريغ ىلا ناعجرت الف اهتسا

 ريبضلا هيف ام ةلمح نمو 100 ”اذيذل انماعط راكربظلا دنع يناثلا مويلا قو

 ةفقاو ةمداخلا 0 0 فظنت و ةكوشا اهم لازي ال نا تلقو ٌةدحاو تذخاف

 تعطتسا ام ةتفظن ينبا تلاق ًاديج ريبصلا ينظنت مل اذامل اهب تخرصف ةدئاملا برق
 يبواحت لنا تبن 0 ثرصو ىمركلا نع تف لل بع
 : ن نع لاورتو كادت نا اهتدلاوو يجوز 0 راو ةميظع ا 0 كتكك ينم
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 7 م اهاهشن مهسنرو : سلاج كن الملا فص اهردعيف

 دما مهح دوبقلا دنع 0 انتحب ةوطخ يدب كانا

 ! ا | ىلا 2 ىت> رخآ ىلا نيناك نم اهلقني راصو تايبالا هذه نما دخاف
 مالا ةرك هديبو 1 ردتعم “يلا ىناف هيلع اهالتو ىددفأ سودرف بلطف ىدنفا نيسح
 وكذ نكل يفوت هنا يغلب دقو كركذ للم فو تايبا ةنالث كنزجا ينا هل تلقف

 0 يتاييا تيسب ةنع تأبنت 5 قاب

 انك 0 : اود

 اا رس ىذألا يدلاو ةباتملا اهيلا تنتا _توريب هن تنك ابدنع
 تنك امدنع رطم دبسا .اجاوللا ينلباق ةناتسالا نم عخر امدنع اشاب ؛ تسر هاقالل
 5 ارا ثنا ت تاونس ةدغ ذنم .« م كدلاو نا يل لاقف ماشلا ىلا هجوتلا ىلع امزاع

 كن تايتفلا كدرا ىلاعت توريب يف ةفدص تدجو ثشيحو اهجوزت ةاتف نع ثا
 7 هوبلا كلف توريب يف قا ينال هيلط ىلا هبيجا درا تركتاف نهنم ةدحاو راق

 ' يربخاو ء الوخ اوس هنص نينالإلا ىلع اهرمع هزي ةنبأ هو ثبب ا

 0 تاقف | >رخ نا ىلا .اهماص تس سشرغ فلا نيثالث ( ةطود ] اعم 2ث

 ” ينعبتالاق ين ةبعشلاو بعدا 0 ا كل ريغ هده ريظن نزفرغت يف :اوللا تايتفلا ا

 ملل روظلا كعب ةيناثلا ةعاسلا تناكو ةيعوسلا ىلا ينذخا !ريخاو 3 لع رييب دنلاو

 . نهوخا عم تانب. ثالث انبارو مهدالواب يلاهالا عاتجا لحم ىلا انلصوف دحالا راهن
 ثدختل ان-اجو عيملاب رطم اجاوملا ينفرعف تارك اب ناعنثاو ةجوزتم نهادحا تناكو
 'ةدنبكلا سرج عرق الو دحا نكي م نأك ةدحاو الا يل نيتيغاص ناتخالا تناكف
 انبب ىار نع رطم هجاوخلا ينلاس انجور> دعبو هروضحل هذد تبهذ حايزلا لحال

 0 . ينلاسو ةسنكلأ ىلا ل ينلا بغرا ين تاقف راتخا نيتنبالا ةناو يفاتبجتا لهو

 / رالآل جاوزلا .دئرا ينا تاق نيذلاب ابسعتم تسل كنوك مم .ذه ترثخا فيك
 " دنل ةقيقح 0 5 ىلع يلر,قف ةطاسلا ىلا لبا يلا 0 امدضدوتعالا
 7 فارنعا الب لوادتت اهنا يتح ةنازرلاو لقعتلاب ةيهانتم ةاتفلا هذبف كرايتخاب تق دع

 اا بابا

 نزين وو يورابو
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 "رع اهنيرو هنم قطخم الو اهدخب يداؤف نضر 0١
 مش هل روحنا نا عبو رحنب . ”قلعم يلق نا اذ نم بحتاو

 "كس ادبا هب لمفي لو اقدح معأس وهو اًيحاص يلقع لاز امو

 هرح ينجم ىلع لخ دب اتنك 5 لزاما رح نفجلا يف يعرابس #
 رح دبا اهدخ نم يدك ةنج طسو يفو روح عم تناك ولو

 ٠ ارقس ادا اهران يف ينقرتو حي ع يأ بجي نمو
 ىلع يبهذمب هلضفا يدرو دخ تاذ ناجلا ةعيدب تنك رون ايعسأة ردت يف

 فرظلاو فطالا "جازم هنال نيبوبحلا نم امئاد نونوكب هباحصاو ةدتتلا ليلو هنال لاجل

 تاقف رودلا فصا نأ مهضعب يناس دقو ةفاشنلاو ١
 رونلا ىلا فصو يبني ال موقاي © مل تاقن رعش يف رونلا فص اولق

 روأ نم رون نكلو مالظ نمو لجم نم هللا انارب بارت نمن ٠
 |هياع تاز ١5١4 ةيدلا هلله تفوت اهنا يغلب دقو

 ىدنفا سرور

 اذا. فاك وا دبتم ةليظرب ديو ةرازالا سلجم يلاثتاك زهر |
 دالواوأ نسلرلا ردصلا كيو بابلا برق ىنولا كدب ىلع هزئكر رم ىرت هتفرغ تلخو

 نا 0 وهو ةعيكلا دحأ ىب جقرطلا يدنفا نيما مهتاج نم م تاوذلا

 0 دراولا يابلا رع رع ا يل هر ادالا سلجم ىلا موب تيهوؤ ءايكذالا

 ةنايسالا نأ بهذي ل ا بدبطلا ناب يفاقلاو ءايطالا نأشب ةيلعلا ةلايسالا

 نم بيبطلا اب اعمر تارب 50 عفدي نا دعب ةداهشلا لاني و ناحتمالا يوكويل

 هجوتب .نا نودب ةرادالا نلجم نم هتدابش ةروص ىلع قداصي نا نيكي رصم ةصردم
 ىدتباف ينفرعي نك مو يدنفا سودرف نم رمالا اذه ةرث ثبلطف ةلاعسالا ىلا

 كدي ار ةبامت 7-1 مها 46 تاقف يلط نع يناس يحفر ظلا يدنا نيما يف ب او ةلواخللاب

 ةي : الأ دارا 0 ماظن * نيا له يفو ىتصق كربخلا مث ريراحتلا ند

 "مر اهباب لوخدلا كبع هياداف ةرادالا راد اًرياؤراب :

144 



 ّ ظ ا

 ظ 10 ناك يذلا عبارلا يديجلا ناشينلاب يل ىهناف يلاوال هتمدق ماشلا ىلا تدع الو

 ةيناؤعلا ةيبطلا ةدابشلا عم ةيلاتلا ةيسلا ىف هلو | يح اًزيزع
30 

0-6 
ٌّ 
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 قشمد قف ة ٠.>ح فقلنفا دو.

 رضع لاجر مظعا نم فب رطلا بسملاو دلاتلا بسنلا ل ياس يماظعلا يناصعلا وه

 .اذام من الو ةلمعبم ظافلاب فيرشلا نآرتلا حرشي ناكو ةنلاإ' يف ةريثك تافلاوم هلو
 ”00 ع ةفيريثلا ةحئافلا بتك هنا تح طحلاب !دج اننفنم ناك دقو هنيلاع نامزلا لآ
 رعاالو 0000 رار ةضافلا اشيا نيكو ةريكلا ةراظلاب هزمت. تئاكو زرا

 اما ابدا اًرعاش ناسللا حيفف ناكواياخاد يف ببكو اهقنع يف لقلا لخدأ فيك
 عسا 0 هل ناكو ماشلا ةغبان رئثموي ناك هنا راصلخالابو تانيبلا حيجرت باتك
 .ةاقتمالا ةيفع جريش :ننكادو كانا يف اوضع هنايح ا يدنافا دعسا

 1 قالخالا م 1

 قشمد يف ةينافوصلا
 /نيعلف ىلا رهنلا اهرطشب ةيضرا ةنج يف لب يمومم هزتنم نع ةرابع يف ةينافوملا

 ”تاورملا نرلاج وا ءانغلا نوعمسسي و نيلباقملا نيمسسقلا يف نوسلحي نوهزاتملا ناكف
 - ضايرلا هذه ةلمأتم يماشلا ُ يدحو اسااج موي تنيك اهنو هباصا مم دحاو لك

 . تودب اذاو اداب اًدنسو ةلواطلا َُط يدب ًاعضاوو اهتمظعو رامتالا نم ًابحعتم

 ”بحعتل "يش يا نمو ةينافودلا يف نفصن م لوقي لئاقو ىرخالا ةهجلا نم يدانب
 "بح ةساعتم كيسراعمو يئاقدصا نم ةنلا روح ىدحا يش اذاو تفتلاو تيبتناف

 'ام<ز ىلع اهنم رست تنك يلا يئاباوج مسسنل يعم حزمت اماد تناكو |ًدج راعشالا

 ' يرطاخب رعشلا لجتراف اهباداو اهلعو اهلقس ماشلا يف ةدي رف تناكاهنا اهفصو لمتو
 "”سفالا روعش وه لب هعوضوم فارظتسا رعشلا ببس نال ةينالا تايبالا اطل تءظنو

 اهل ههمظن ام كاهو ريغلل قار اذا يردب الو ناسنالا هب قطن

 رج انيلق يفو ره اننيب امو ىتاج قئادن> يف انداج الو
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 توريب يف سك ربم يذنفا ليلخ ةعيطمب هعبطب ترشاب 1805 هن بزاعلا .
 تازغت يقلا ةينالا ةديصقلا هل فلو كاذ نيح ايروس ةبالو يلاوا ةيده هتمدقو ٠ د

 ةرتنع هميمثف ءاضيبلا ابتنجو ىلع دوسا لاخ اهل اهجاوز ديرا تنك ينلا ةئبالا يفاهبا

 سبع ينب يديد

/ 000 

 تدنيس نس 2 يل يس ني يادوب

 يداؤفب ايظاحل فويس

 اهنيع ةيارب ينيع تاحكتو
 ىنض يمسح |منوفج ضارمت دعو
 ايلا لاما ان في

 يترظس ءايلا برت تسلل ١١
 جبب دم وهو نسحلا درو تيأرف

 اهما نكل درولا فطظق تلواج .
 اهمع ةحالملا يف لاخج تناو
 املا لصا ءاذيب نم تش

 هتبسخلا اهظطا فهرب وطسب ٠
 ىدعلا دكذ نم ىمنغلا ىبإ يمحي

1 3 2 1 
 نهرب هيج تخرا ينلغإ م

 نه نأش .اهاوه نه يله
 هنأر بقاشب هتاودل ردض

 هناداع نم بلقلا يوحي ردصلا
 ىددلاو ةغالبلاو ةعاوتشلا بر :

 هتفص باعك هاهاع تي دهأ :

 هنت 7 نيد 0 ةحصإ !ش و

 يلو 0 5 نع 1

 داوسب , ينخبم نم تاحكتف

 يداهس هيف ماد ليل داوسب
 .داقرب يندعي مل اهساعنو

 دادضالا :نم يناحلب ناك نم

 1 درو دخلا 'ضايب العف

 داعيم الب هرهازأ وهزت

 يراعبا 1 المك ابقيقشو

 دادحالا لساستم اهرعش نم

 راسبعلاك قاشعلا هل دبع

 يراك حافكلا ةببيزلا نب

 يجدايا 3 م ادرو نوصبو
 دايز نب ةرامه' تسلف اشاح

 يدالب روغث هتليط ثحر

 دانسالا

 دارف لك ”لخ  اًردص  هارئو

 يدانلا سيحرلا رفقلاو لضفلاو

 داصقلا اخس -هنم لابي

 داشرالا كدئاوفب هتالمو

 ىالوألا قت ةنما لاق

 يدالبل مقن عا نوكان
 امللؤ كيرف ناريؤح 0 2 عقاولا يجاوز مون ةملعساو بانكلا اذه 0 و



 0 ١ 5 11 4 ظ

 1 ٌْ 0: .ه م ل ارتعجر را يف د > اهنعبا دو ةنيما ةظفاحم ,تبقبو اهيف 6# 0 0 تركد

 هسا اشاب ل

 0 اا ربط قشمو ىلا ةنس ةيامثالث نم ثرضح زاحملا نم ةلئاعلا هذه لصا

 0 يف ه1 دلو يذلا اشاب دمحا دلاو يلع يتلا وه ةراجنلا يف لخد يذلاو ءالع
 1  يجبتكلا لق يف لخد نسب و تاونس 4 نسب ةراجتلا يف دلاو عم ادتبا قشمد
 )ناك تودي 1 اشاب ديشروخ عم رضح / ةرادصلا لق يف ةناتسالل هجون ١١ نسبو
 ع ةدازآا _لخد ١٠٠١ ةنسو ةلس نيرشع ام رق هيف قب اشاب يخبص ٌةدم ةرادالل وضع

 ةبئرب هيلع معنا كلذ ءانثا يفو ةيناهاشلا تاذلا لباقو نيباملا يناكشاب ةيعمب ةينس

 ' زايتمالا ةيلادموي ديحلا لوالاو يناثعلا لوالا عم الاب ةبتر لان 175 يفو كب راكب
 يق ناك امدنع ةيناهاثلا تاذلا ديب هردص ىلع تقلعت ةقايللا يلادمو ةيبهذلاو ةيضفلا
 ظ ةيئسلا ىغارالا ناسك سيئر راص مث ةناثتسالا

 : ينبدص كب ميلسو نالا ةرادالا قواه يذلا كب ديشر دالوا ةثالث هلو

 ديحال تعحظن دقو مولعلا بكي و كالمالا ىطاعتي هلوخأب ينفر ع ”يذلا وهو يصوصخلا ١

 قشمد يف؛تنكو ةزاذالا 3 ركزو ةينالا تايبالا اشاب
 غ2طظظ)* اا ويا ووو

 000 ا

 ىري ال ةرادالا 1 ف راد 3

 هرانا» باحملا مفر اذا نكك

 نيعاب نيبلا قحلا ىلا يديه

 *”هدارع لاون هب بيرغلا وجري

 سوسوتم رفئاخ ةوطخمب يذمي

 سوم 5و 0 _ 0 الخ

 0 ا

 / را م ولج نع هناسلو

 0 وتلا ع نك

 7 جاوزو جوزتملا ةحص يف بغارلا ةفحت يلاتك ف يلاتب تادئبا رصم يف تنكامل
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 .- ممل سمس ٠ سس

 ال اهبئال دج اغياع [يظفاحم تنبكف ةريخذلاو ةلسلسلا 0632 ندب
 ىلا تبنا الو تفولا اهن» فرعال ا دج يل ةي رورص ةعاسلا لب لمعلا نع ينناقبعي
 ..ريظي و ةلسلسلا ىلا رظنلا تامثاو اه اهب ركتلا دعا ملو يدنع اهفهش فخ دق ناكماشلا ١

 1 اهشيأرف اهيلا ترظن ةفدصلابو تعطقلاو ثربلا ةريخدلا اهب ةقلعملا ةقلخلا نأ

 هبلا ثتبهذف كناكوب لياخ ةمما اكئاص ىب دص يل ناكو تقف نبا معا مو ةريخو ٠

 كا قوشلا يف عيبلل ةضرعم كحا عم ةريخذلا ىأر اذا هتوجرو يرما هتربخاو .

 ٌْ اهب ينربخب ٠
 غلا دي ةريخذلا ىأر هنا لياخ فربخا نيربش دعبو ( ةريخذلا ءاقل ) ظ

 وه هيلا اهب ىلا يذلا نا غئاصلا ةفكرعف ًانالغ صخت تو ةقورسم اهنا هل لاقو اهطبشف

 ةيرق هل نا لاق كلذ نع هلأس امل هيلا اطوصو ةيفيك نع هربخا هناو دإبلا نايعا نم
 هدب يننا هل لاقو حالف هيلا ىلاف املامعا ةبقارا بهذ تاءاس عب رأ قشمد نع دعبت

 اهتي رتشاف ابعيب دي راو ةريخذلا هذه تدار قشمدب ليما قوس يف ابن عيبا تنك
 امل ةقاح لمعمل كيلا اهب تدنا ةقلح الب اهتار الو شورغ ةثالشب هنم

 ناكرب ليلخ ىلا ىتا اهلمع لجال ةغايصال ةلآ ىلا اجاني غئاضلا ناكأنو .
 هثيطعاف شورغ ةثالث اهنم نا ينربخاف ابطيض لياخ اهفرع ايف هتل ١ ىلع اهلمعيل ةريخ للاب

 الوق' يراج ىلا اهتزبخاو ةبرغلا ةفدصلا ثالث نم تبجعتف يلا اهبغجراو بلط ام

 نا يل لاقف ةنس نيتسو سمخ هرمش ناكو قشمد يف قوقملا ةرئاد وذع حرف يدنفا
 ةينالا ةدقلا عمل نيح لوزي كبت

 رقث ةليل لك باهذلا ماشلا لها تاداع نم نا ينربخا ( ةفوفلملا يف املا )

 01 نيناسلا يف ريسلاب نوهزنتي وا ةلواط ماما ةلئاع لك سلف قئادحلا يف ةهزنلل

 كاذ ناكو هتءاضا نيا ردت لو اهمتاخ تدقف ةهزن موب دعب تاديدلا ىدحاف روهزلا

 اد ا ُُس الملح :فوفللل مئاب رم ءاتثلا لبقا الو في راغا لصف ةيادب يف

 نيتفوفلم هنم ترتشا يثلا ةديدلا هذه تب ىلع رف هعيب لحال تويبلا ىلع هب رودب

 نأكف اهادحا يف ابتاخ تار خبطلا لجال اهطرفت يق ايفو ني رشع نيب نم اههترانخا

 ضرالا نم ايش طقتلت تناك امل ةريخص ةفوفلم يف ةهزنلا موي اهعبصا نم طقس متخلا



 مب ”ا14 »

 - يرئاز+لا رداقلا دبع ميمالا
 اشو ةماار ؤرماو فرشلا خيران رشع عسانبلا ليج خيران هب رخفتي اممظعا

 ظ . يرئازجلا رداقلا دبع ريدالا اهب زاثما يفلا ةيلاسالا لئاغفلاو ةرينلاو ناسحالاو

 : . ام ايياع وفك ةئوقيا ةثدداو ةثبحا اهنا ريغ ةنس رشع يناثا ةدم اكذرف براح يذلا

 ظ . ثنلكو هئافو ىتح هنيج ىلع ظفاحم ينبو اقلطم الع هدرجي ال نا هباع مقا نيسو هانلق
 | دعب .ناهلالا دو نيدلا يحن نيريمالا هدالوا ىلعو هياع ددرتاو ريمالا اذه فرعا

 1 ؟دقو ةيناطلسلا ةرصضحلل نيب رخن ني روان انيعنو ةيلعلا ةناتسالا ىلا ابهذ اثدلاو ةافو

 ا ا3] .تمظنو بياملا جاوزو جوزتملا ةعص يف بغارلا ةفت يباثك نم ةخسن ةتيدها

 5 : ةينالا تايبالا

 ! ' ركاش داه باقوبولقلايدبت ل نماي زجاع ةيده لبقا
 رصاق ديعفبات «ةفحن» نع  همولع فرط ضغي ريمالا وجرا

 رعاش ةردقو نابحس لاوفا هل تدجو هفيلان يف ناك نا

 1 رداقلا كنع دبع حولت ى مضأ 0 نع امنا اذه نوكيف

 . هذهينباجاف ىرخا لئابقنمأ الجر دجو اسارف مه هبرح نيح ناكاذا موب هتلاسو

 ١٠٠ بجر ١9 يف ىقثمد يف ينفون دتو لاجرلا دلون نئفلا نا ةيفسلفلا ةملكلا

 روكذ ةريشع نع فوتو هلال ربؤ هلو يلرعلا نيدلا يب ماقم يف ةيحلاصلا يف نفدو

 - هللادبعو ميهرباو يمتاهلاو نيدلا يو دو دمحا ءارمالا مث روك لاف تابب تنمو

 ا قازرلا دبعو كلاملا دبعو رمتو ىلعو

 " ةلشس عم ةعاس يل ناك رصم نم ترضح امدنع ( بيبطلل متاومْلا سبل )

 الاب ال بطلا نآل ههركأ تنكف اولا سل اماو ةفيطل.«اقرزةريخذ اهيف قلعم ةيبهذ

 ش نس نوكت نا هسملب ام اخوي هنال ةقيقد لك هيدي ىلدغي نأ مزال 3 مثاو ١ نابل

 : نم ًةلدب هرابتعا للقت سيبطلا يدياب يللا نأ نع ةلضف سدللاو عزنلا يف هجاءزال

 | كراش اتبأتراوىلغلا ىوس هل لغشال نا نونظي ذا اًريتعمسانلا نيعا يف هلعجت نا
 " اهنم ةدئاف ال يتلا تارهوجملا هذه نم رثك ا ينعفنت ةيحارج تالا وا ةيبط بك

 تجيب دبا

7 07 



 ذ اشاب ىنطصم دياعلا تدب و رقمأ ناي

 ةماقتساو لدعو طاشنو ةمش وؤ وبف

 ل 0 :
 19 هل سدح 7 2اس دسك

 لصوملا ىلع ياو نالا حبصا يذلا || هتلود ييقس

 ( لاله عشا ا
 ىلراصعو يدنفا ناهرب هدهاش هثونص ماقد ظفحي ١ ةنيكلو غوبطم رعاش وه أ

 ارباف ةيضرم ريغ ةلاحم قيرطلا ةعراف هس هاج يف سلاحا دحا ءاضعا يدنا ٠
 ررح هنجيسإ رهأ يذلا يفرعو روج هناذ ىارو دفلاب قافتسا امو ةليللا كالت هس

 ةينالا تايبالا فرصا ىلا
 راط لوا تسل نا ظ

 دق ةنع لضف لالهو
 ذيع كيش لا

 رفاخ ناهربلا هب دإب

 نطفلا يوذ نويع 6

 نمزلا بلقتا اهناعا
 حيبتلاو .

 : ةينالا تايبالا الااهنم ركذا دعا لو ةليوطةديصقب سانا احنو
 اراط وا ىقوملاب يلق رفاه

 ةوعدن  نيعدالو

 توريب يف ةعوبطم نالا اهتدجو دقو
 لم نامز يف تثج تنك

 ةيحون

 اراطوا منم يضقيل الا
 اراعشالا اورعشي مل اذا بج

 ارابد رزت ال مهم برا
 هلوقبإ هدلاو اجنو ٠

 دلاولا "ب نآرقلا يف هاج ام
 ابنم راظش لك تايباب قشم» يف ينالبكلا يدنفا ديعس رادل ايران مظنو

 (ةنسلا خيرات كيفي

 ىنتبا  نمعلاب فارشالا نسا 1

 تعز دف هنم نضالا سنا 000١17

 ذا . زعلاب نهز اك هلا

 اقرشم يناهتلا جوا يف "ماد امم

 ابضعب يف طلغ دجويو

 امر ديشم لكشلا يثاب ندح تيب

 8*١ .ديزملا لضفلاو حانمالا انسب

 ام م8 ' ديدنسلا لوقلا وذ زابلا نبا ةبر

 #1 نيس ءاثلا ءالملا يف ثيح



 ل

 كو دلا اهرارت اهيا ةلدي  فلاو دعا
 0 ( ةينالا تايالا سيمخت )

 1 وجا امل افاعضا  قوشلا يفدازو دك همع دق ىدملا .لوطل يلف

 70 ”دمر اهب هانيعو بيلا ءاج *رإطا ىحمناو ينم ربصلا ىثد ذمو
 لعرع يتخبم يف رادلاو 28 تير

 "00 بس هلآ تسلا تفو ا م لبقا نيو

 . ايرحاو . تلق اجالع وحرا لاقف ابرا يغمت م يتحبم أب تاقو

 يدبيب اًدماع يلتق فايسا "نسا

 ديباعلا كمدب

 ” ه 1١18٠ دباعلا دمع مالا ىلا امم رضح يلاوملا برعلا نم ةرسسالا هذه لصا
 7 رلوح دلاو كب رمش دلو يذلا كب رودق داو اهف نكمو للاولا ةيشع ءازيا ريما وهو
 " اًقرصقم ناك دقو ماثلا ةخان جيحا ىتح فئاظولاو بنارملا ىلعا ىلا لصو يذلا اشاب

 ا ةيرصعلا مولعلا هدالوا لعب نا دهتجا دقو ةيالولا ةرادا سل يف اوذعو سلبانو هاحب
 " ةرضحلل يف هلا بتاكلا اشاب تزع دحاولتاود مهنم رههشا دقو نمزلا ثالذ يف ردان اذهو
 ١ هيف ايم راص مث ماشلايف يجبتيكملا اق يف ت5 نوكي نا أدتبا يذلا ةيلعلا ةيناطلسلا
 ' ايروس ةيلداع شنفم مث ماشلا يف قوقاا ةممكحم سيئر مث ةرادالا سلجم بتاكشاب مث
 7 سلجم سيئر مث ةيلعلا ةناتسالا ةيادب ةمكحم يف اًوضع ٌعكينولاس ةيلداع شنفم مث
 فنراالاو ةيناطملسلا ةيلعلا ةرمضحل يناث بتناك مث ةلودلا ىروش يف اوضع مث اهيف ةراجتلا

 ةيلعلا ةناتسالا يف هل يتدهاشم ىلا هلاغا يفاب ناو ىشمو يف ُهنم ةنراظن اي ةنغركذا

 قشمو ثيم تنال .نيحو ةميظع ةحرد 7 لصو هناف ١5 اهيف ت5 اهدا

 ا لاو ةينرفالاو .ةيبرعلا ةخالا اتقتم ةحاصفو ءاكؤو ”القع اهبابش ةريخ نم ناك"

 ”انا ماو رعشلا بحي ركشموي ةيدرفألا ةفللا فرعي مالمالا . نيب دييجولا ناكؤ
 ”' لالهزيشلا رعشلاب اروبش٠ ذئمويناكو رامشالاب رماستت مدس انك انوةيبدا ةيلع ماد
 2 يرئازجلا رداقلا .دبع ريءالا حدميو ماثلا ىلع ددركي رذكتقو أح ناك يذلا يوما

 ال



 ١ د ١  ] 4د :

 ١ ا فو را 5 1 نيبال 0 تاكوؤبمولا

 اطلت منا يضرم رع اذه + ١

 ال ىنشسد ىف هوعقرف رحسلا قوبف لا 0000
 ارطو يك راتوا تدغو - رامثا هنم انيدجل 00 .ه 11 ل أ هيث .نف 1

 ارفص انصغ زيبعلا و وشبلا سن هنايطا أ 1 0 ُ 0 3 ا

 اببط هايص ثيل ءابعو انض ف ضدك يداشلا ةسح ا

 ان يفاماكي ما ادقا انللا لم هلازا ْ
 : ظ ا

 .رود

 برطو ابيظ ني.ءاطلا قناع  امدنع يراةوف دوعلا 3

 1 ببحو بح نأ الا تاط اهددو 1-1 ىلا هيلعو

 ببخو رمخ نيءاظاب فاط امدنع اديدخ يقاسلا ىراف
 اصو بص نيداصلا عمساو انزملا يلخو يساك ذخ لاف

 ايكس امم سيل انركسو انتفا ىلقع هادخ توخ ام
2 

 رهسلا بأط دق رهاط يلا, ارحاس نغ دولا لس ا
 امها يسينأ سنا ادفف

 اركاش هنم ترص يدارمو

 العا زاجحلا يف يرارقو

 ام دنع حاوس خي يباوجو

 ردكلا عاوناو مهلا بهذي
 رجلا مودعم ناك يلول تبل

 ىلا كيتاه 0 وا

 ريبشلا كانهو يلا ا ةيقيسوم ةمخن ٍث رهاط يباب جلس خيذلا وه املس

 يدنفأ ىموم وه يوارمو رهاط
 وهو قييسوملا يف باوجلا وه يلاوحو ةمشن قاشعلا كاذكو ةيقرسوم ةمغن زاحيطا

 اذا كلنال عباس أ وه يذلا وهأملا دص را باوج لغم ل الهتسالا دعب عيانسلا ماقللا

 كعب روهأملا عباسلا 0 ذ جوالاو يني..ملاو ىونااو كيسلاو اكودلاو دصرلا تنافح
11 

 8 نا ,

 م



 ةءدنس
 / ا

3 20 
 3 1 وهو ةقفر 2 دقو قو لاغشالا ن 8 0 نيالا هداج ُى 8 تيدأ

 1 و ل كاس تأ وهو تترغ ثراح 8 لدح دقو ايلَخ نكَف هلقع

 0 نيم 1 نا كعب لا 3 هريرس ند رت رخل برق 08

 م تناو هيناج تنألف يناجي رغ تفيلأتال ناك نا

 ركاش فلؤلا اذه ملفنلو ىهز نانبل دوط ىتح تافنا
 ١ ثايبالا م ١ تعبر 00 0 را ا ىلا تررع داو

 3 90 20 4 رعشمأ تنك ينحر راظنم 2

 00 .ثفطو م لياعلا ىف 2 ؟راظلا را احا م ىنل ءاخ

 اركاش كركذ بيطنم ةبيبطو يعاد كرملوطب ضيرملا ادغو
 5 ١ اهوصا ا ى- ةدد ىتيسوملا يف و تعاوتو ) داوغأأ نس (ٍ

8 

 !فرملا ندع نم رثأتا ترصو 4 هيلا جاتخا تنك أف اذدو ةيلعفلا 0

 نم 1 ناسخ هنأ داو 3 هيف الم ترضخ يلايالا قدا يفو هنءاؤر نه

 3 نيثببلا نيذه هيف تاقف سوفنلا

 الو انا تعم دشأ أمم انمي تاب دق اهظح ةليلو

 0 0 .موهال. لزت 1 امك ندح يدي نم دوع ماغنا ريت

 يادار ما يدنفأ ىس
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 . (ةيااكعرج)

0 

 يلعب ءادتباو هرهاوظ يترغ نفلا اذن اًريبخ وه نم رشتسأ مل ينالو اتسع

 جرب ىلع يعبصا عضا نيج كيكو ليقسلا لع ينياما ا درب يقوسوملا لدا
 تبار ةدم دعو ا لع مخ ا 6 ىتَح تاره ةدع هيأ

 روغكد لا نا يف ربخاو ييرقحلا اهسرو ملي ال كلو ةسراملاب قّيسوملا فرعي يذاتسا
 . تحاك ثيعو حاضيالا ةيفوتسم نفلا اذه يف ةلامر. فلا دق ريبشلا هتاشم

 ةيبدالا كراعملاو مولعلاو ءاكذلاب ريبش لجر وهو يناقددا نم هقاشم ليئاخ# ر - 3
 نيالا يونا يناطعاف. امطخ لذي ناك يذلا هفينأت نع ُهقلأسو هبلا 0

 ىلا تفلاو 6 وو هرمنا 3 ماثلا /| ف هقدبطم انا نيدع رودم لس لواح يذلا

 | هندخاو ءايشالا ضءب هلع تخسو .هلسردو باىدجلا تالخاف كاذ

 ثل ةيباهشلا ةلامرلا ماب اهئازجا يف هتعبطو هلثرو ا .قرشملا ةلم

 ةرونف انلاجر ريهأشم ب هقاشم ليئاخيم روتكدلا نا ثيحو اهرك ىلإ اع ْ
 7 هرابخأ م 7 ٍإ

 2 1 هتف ارحزب تعدخلا داوعالاب يلوح يأ ريغ ءارتشم كي ةينغم 3 ل

 ( هاش لوئاخي* روتك دلا ) '

 5 ريمآلا ذدنغ نواه اكينانبل يف ايةثر ةءرق يف امن ةنسراطا 000

 اك نيج :زاخلا يف لتفاوكلفا لع سرو مث باسحلاب امو ءناكو رهقلا الرع :

 يذلا نوعاطلا نيبو اهانزك د ىلا ةلاسرلا فاو ىقيسوملاب ماو |8137 ةنس طايمدب ٠ ظ
 نيذلا ! ا ىلا ريثب يمان هلسراف رو ارحل تيا 30 50 ١

 0 ىلا يال اب ألا ندب زك لعاسم انين تان : بطلا ميغا غل هتاافو امرأ ظ
 ا عجارد قش ل داعو اكبع راد رم مل 81 هي قا رمتلا ريو يف يبا ٠

 ١ 3845 دنس 00 0 لمعت, 6 اناهجرت راص م كب تواك ىلع بطلا .

 ينيللوويعتلا نم ةيبطلا دام لانو رعت 3 بهذ ٠ ظ
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 0 واوا *

 1س ع يمي امو هل تاقف اهمال يعامسي كلذو هب نمألا يناجي

 1 ةلاأث ودم تزااالا لكأي ال ناو نيدرفنم لظم لحم يف

 تار (زعا تكو يلزم ىلا انيذ نيلأ يا ل
 0 7 ةملظملا هلرغلا

 ةاراط ل ةمملظملا را هعم ثيلخد ( حورلا راضتسا )

 0 0 ريغ 0 : 00 ءازا نيهسرك ىلع انسلجو ظ

 تبرع 0 ةناربظ 0 نا تار د

 ١ املا ا ذا ثنا وهو ينم مظعا رخخآ دجوي لب يل تبتلاتو مسنف

 رع تيقبو مظع روردب ةساج تهتناو اهب شبعا يتعبص هذبف يناشو
 0 1 ميحبتلاب لوالا

 ) ءايطا كج

 0 31 : 3 ف كل ظ
 3 0 د ىمازا 0 نأ ربخلا عم ل ءابطا تبهذ

 ا هزكرم كاجو - 6 1 ترا سك

 : | >وع ءلأ ف زع يلعت

3 

 72 كالا 00 نوفزعي 7 0 يلابلا ضعي رشا 0



 « "6ال +

 : نك نم ا ةئرو لخاب لما شال ع

 : ىلا 0

 قى ل ا

 نأ د 0 ا ع ا 1

 نمو ةرشعلا ىلا دحاولا نم دعيف لوالا فصلا لرد طقنلا هذه 05 اذن

 مجري فالا ىلا لصب نيحو فلالاو ةثالثلاو نيتئاملاو ةئاملا ىلا ني رشعلا ىلا ة رش
 بابيح منا الكو ةياهنلا ىلا اذكهو يناتلا ىلا دوعي لوالا فصلا يعتني امو دحاولا ىلا
 ىغتناو لوالا فصلا دعو الغم !ًددع هلئاع ةيدجتالا نم ارد ١ عطا فص
 فرح دحاوي ثااثااو ءافلا فرح عضب نيناثب يناثلاو نيزلا فرح عضيب ةعبس ددعب

 نيدللا نيقينيفلا ن م ةي دك الا ددعلا امىلد لضاو نونلا فر < نيسمل عبارلاو نلالا ٠

 هدعب مهدنع فرح لك ناكو ملاعلل ءاب فالا اولع نيدللا مهو ةراجتلا نر ةاوناكا

 انل لصف نييقينيلا عارتخا يرم اها اذهو مهتالامع عم بالا لمع لجال 7 ٠

 لكل جرب ١ ىلا موسقم لودج هدننعو نيزلاو ءافلاو فلالاو نونلا يه فرخأ ةعبرا ٠
 جرب لكل نوكب و جوربلا هذه ىلع ةيدجيالا فرعحالا مسقلو صوصخش مسأ دحاو ٠
 ردكو حرف نم نآسنالا ىلع أرطي م لكر وطسم جاربالا هذه يفو ةثالث وا نافرح .

 تناك جرب يا يف اهاري فوفصلا رخآ نم فورملا هذه حرختتي الو بلطو جايتحاو .
 اهرك دل ةجاح ال ىرخبا ةيلمع دعب ةنم بلطي ام ةحيال فرعي سو

 فص لكك مولعم ددعب طقنلا عش له ةئلأسو ةقير رطلا ىذهةنم تسلل 01

 اذهو هركفل ىءارتب اكاهددع نوكيو طقنلا عضول ةمهلت يتلا يه حورلا نأ ثاجاف
 ا 2 ا 0 ةملكت يثاا حورلا ةيهام نع ةتلاسو حاورالا رس وه

 ا
 اذ ا 2

 * يا



 4 موك #َ

 1 7 يم ما كمت ام يدجت نأ كنك لاقو ان ين لأ
 كلو دعب اماثو ةديدش قمح ةجرد ىلا ماصخلا هب ىداو ايش عفتنا لو اضكار هلوطب

 ١ . هيئلاف هنؤا يف ةصاصرب رعش بوكا مان نا دعبو م ةفرغ نانطش اههلإل

 ' داحلا ربو اديج كش ةنبأر انو بره دق ناكُي هوخا اما هنوايعل يلاغدو

 وم لزي مل ةلبطلا ٠ ءاشغو ريغص» ش دخ ىوس اًدبش اهب دجا مو هنذا تصخل جاما
 هرم سددم هصوق هاخا نا عزب ثراكو اهتقيل رك ةباصملا نذالاب عمسي هاو

 الغ كدوعاسو نالا طق كيلع فوخ الف لالا تناك يك هل تلقو هقدصا ف
 وس ةطقن تدهاش امنا سءالاكاهتبأرف نذالا تصخو هلزنم ىلا تينا يناثلا موبلا
 كلاثلا مويلا كيو قدرملاب صوقم هنا تبسحخل ةبلص اهتنأرو اهتسسجل ةانقلا رخآ :
 .راخ ةصاصرلا فرط تنباع مابا: ةعبرا دعبو اًءاسنا تداز ءادوسلا ةعقبلا ثار
 هسدسم تذخاو ةيخا ىلع تضيق ءانثالا هذه يف ةموكحلا تناكو ٌةانقلا ىلا ضرعلاب
 1 : هت رجب فرثعاو

 ( صاصرلل بيجت ريس )
 1 000 نذالا ةهنف ىلع اهتسقو نم ةصاصر تذخا سدسملا تبار نيح

 0 ءاشغلا ىلا. سار بهذن نا نم الدب اهنا ةانقلا هذه يف اهوخد ةينيكو ثارب
 ٠ ةحنفساك .نروكب ةبيكرت يذلا : يململا مسقلاو يندصلا معلا ةبجل تفرحنا ف رض

 - هلع بيش ملو صاصرلا ريسل تازجتملا معا نم رمالا اذهو هيف ترقتساو ةتقرخ
 - ناكدقو نعملا ص صاصرلا طغض ببسب ىعجولاو ينيعلا مسقلا لاش ىوس ضار ْ
 "نم صاصرلا جارختحا ىننكمي ال نا ةتربخاف باش وهو ةروغشملا هيئيع ةبذرا اردكتم
 .. ةرطخم ةيلمح يهو جراما نم يململا ءوتنلا يف .ظعلا ريكت كلذل مزلي ذا ترذالا
 / , هذه ىلع قيوديدشر 0 غامدلا نم اببرق نوكم بهنلا اذايتفسا كام تملا و نال
 )0 111 ل١ تؤريب نم بيط قثمد ىلإ نأ نا ىلا هلاغشإ ىطاعتب ني رش :دم لاخلا
 8 تن و عاطاف ةيلمعلا هل يري توريب ىلا هعبتي نأ ُهل نسحو بوكا نياعف قدنخم قف

 ْ هللا همحر هتافول ايس



 2 مس نه +

 لو هل ةدذل الف ديسحلا اما ةليإق ةسعفنم وأ ةعيقو ةذإب ع دب لثاؤ
 - اهحاص ىلع ايئاو ثارت ىل يق: ةرهاسقلا ةيصمملا يه هذهو ع 1 ل
 لكل مهول ريختي ةسباعا .موجو يوذ ءابدرا مو زررت يس ايبا ناد عز

 لئاوزل نه هبشأ او اسي أو دسحلاو هرشلاو :اربكلا دي ىرخا اياز كاسب
 ةلبزرلا 5 ريخا باج ينل | يه ةليغتلا نا راهتخالابو اهيلعافل زر ببيت

 املعاف نع رظنلا فرصب ةبوحم نكت ةلهضفلا تدجو د
 .( ةثداح) ْ 3
 لك مدش ةنوكحلا ثرباف بلكلا ءاد نينسلا ىدحا يف بالكلا 5
 نا فدصو نينكر# سلا .نف نيعم رادق» اهيف ل ةعطق اذ حرظت ناب كيذو بالكلا

 9 عيطخل ال ٌةريغص ةررجا مل ناكو 2 000 مهلا نم بكت لك

 تبأر مايالا دحا ينف نينرم موي لك "ابعضزتو يئان تناك ةبرغ ةبلك هيلع هللا نك

 قنالرش ال نا ةنوسرأ 2ك ةذمل اممطب نأ ديار لويس مل ةعطق اًروحم اسلوب .
 اباء هبلق ننتو مذختف راغصلا ةورجالا عم لعفت ام ةنربخاو موي لك اهدهابشأ نك
 تناك اذإف٠ زي رع.“ يش نع انتاماحك اهنع يعاب انيكو موسم ريغ 9 ملت اناطعاو 5

 رشبلا يف اهب فيكف مثالا يف ربتعت ةليضفلا
 يلقع بدح .ةنسحلا اهجئاغنب .تدقتعا ينلاو يلخشت تناك يلا و الا يضوطها

 لكل نال ابعابتا لتياوس ربجا تسلو يموصخلا يقع ةحينن اهمال اهنجرم ل تي 1
 مزيض ” اهلا ل ةعب رش نانا 1 ٠

 كا 0”
 دعبو تفث ساعنلا يب لعفن يلايالا ىدحا يف ينلختت راكفالا هذه 5

 ةنباعل وعدي لجرب اذاف ةيمفو ةمداخلا تاظقيتساف ةدش تانلا عرق. تنعم 0

 قلم هينمرالا طايقخا بوكا تيأر و توجونف أدم بيرق ضي را أ لزام ناكو صكوقن لجز 3

 رويط ةلج هيخا عم مويلا كلذ يف داطصاهنا فريخاف ديلا بحي لا

 هربخاف رويطلا نع هلأس هرخأ مجر انو ةسبالم هل طبخي نال ايلاطيا 9 ىلا اهادها 71



 3 هيلا تنآ يا بالا ٠ كلت 07 مالا ىلا

 ه يبأام ذا عباسلا روشلا ف دلو ةدلو هلا دادعالا لك دقاعم

 ْ * ابعواظب ل مستو يلا 8ع تاما ضلك و فلش وو

 داو ولا اذه رخال ا لو هانا قطو ابن يدع برع

 ١ قرسن الا # يبان دي

 0 00 نا ةديدع تارضضم ثدحت ةيضولا هذه ةفئاخم نا

 |تقلا نم رطخلاو راطخالاو رهلاو باعنالا ادع ةموكحلا ةيزا2 قراشلا
 اوس هانا نس نرأ ينج ال ةرم نم كو رمالا اذه هباكتر أ دنع
 اي 2 ٍ 34 3 قرادلا - درا رس ينتغي

 لنعاو هيل رع نيعمناناو 7 7! 8 لب ها ينفززت 0 ال
 هك ا ال ارفنع مها نم | دؤرطم نوكيف هم ةينمالا يلم وق قّوادلا

 ا يرطب همأو هوبأ لابو ا ف رمسلاب ةقيفر نأ ىت 0-3 6

 1ْ ّ 0 ماشا هكدا 2 .كالذأو هقيفرل نمأب الل
 لدلاو نبجا يه قراسلا اهيف زيها ةفص

 0 رؤزأاب 3 ال « ةنماثلا ةيصولا »

 رم ) هئاذب اهيكترا هناك نركب ا روز دهاشلا نا مولعملا ند

 : 1 : 0 0 هده 3 ١ دا نع 0 هيلع ضرغن ةيئدملا كارلا

 : ْ 7 دل طا عر يع سيلا

 ره ىنتخ و :همل الو كل درق ةأره ءأ يشأ ال 4 ةرثاعلاو ةعساتلا ةيضولا »

 1 ردخاو ةعبالاو ةسواننلا نيعيضولا ةفلاقيك نيئبمرلا نيئام ةفلاغتنأ
 ارئال فلاخلا دملا هيفدل بف ءارييش له امهبكترم لودح مدل مادا ردكلا

” 



 راما

 ' 5 اموركم

 نربي يبو

 ه لك 0 حاتريو عاما | 3 دعب هل افيد ىإ

 ش 3 كلذ نع هتأفاكم
0 5 

 : ١ تزن الا ةيضولا » 0

 ناو لقال هسفن اه ذات .ىردو ةجوزتم ةارمال ناز ضرعت اذا '

 ءآق ىلع ثدبلاب هتقو ينازلا عيب كلو ىمالا تاذ هب نولعفي ابلهأذ بيث وا اركب تناك ٠
 رك ل الات لاق اذلو |ريقف ل 0 هلاودل هلام فرصيو تاويل

 هيرثعت يتلا ضارمالاو هتد رارغا نع كبهان نيح دعب ولو رقفلاب ينازلاو لغقلاب لئاقلا

 لمحتل رطضب لاف دولوم انزلا اذه نم جتن ناو هلوبنجت سانلا لعجتو هدسج كبدنو
 كرا هقتدتب ةماق دلاولا :2 نال ,ريغ لام قرسي هلاكيف هريخأ هباعتاو هلب راصف

 كرم سبا دارلا اذه نا هتارفا هل لوقت نا دلو دل لحرا ىنكيو هلَذ نم دولوملا .
 راو دلو اذه هل ل ااه وا هل لفي ال اهرك داولا 50 كاوس نبا وه لب كلل ٠

 مما
 ر( ةثواح )

 ديرو ع يلج ابتاتف نيدج طاقسال ءاود ين» تبلطو اهتنباو ةأرما ينناخ

 بغرتو ةاقثلاب ةيبصملا هذه تملا مث شرغ فلا ىلع اهبيطخ عم تفلتخا اهنا تلافو“
 كبارا ايد هيلع مرحم وه ذا هب رجي نا بييبطل نكمي ال هنيبلطت ام نا اهتبجا اهتافالم

 فلا ٠م رثكا كفلكيف.صالا اذه ا رحال ةلباق م كنا ضرف واو

 اف د 0 ءالاو راطخالا نغ كيها كتتنبا بيطخ عم بلع ةفاتخلا شرغ

 اهبيهف نيلاجدلا دحا ىلا وا ةلباق ىلا علنا 99 رمالا اذه امل

 دلولا تذخاف هئجوزو هينيعب ضب ره دلوةعم لخر يانا ةنس وح دعبو اهبلط ىلا

 ثرظنف هعجوا ال نأ ٍينوجريو ة ةفيأب هلبقب قب هيف بالا براري اطيل ١

0) 

١ 
5 

1 
1 



 لب ةرشابم اهتلخي م تانالل ءايشإلا 3 0 يذلا"
 ص رانالاو هللا نيب ةلضلا امو دماو هوبأ نانالا ةقيخ ل ةطساو امل د
 00 راجي اذه هرومأل يدوب نأ كلم كلذكن كف مارك الا هل ىدّوب رمآلا نا
 اذ اهياع ةظفاحلاو ةايللا ءاطعال قلاخلا لبق نم ةلكوملا يه اهنال ةقيلخلا ةطساو

 ةسفن يدنيو ةعاس 0 هاطعاو هفاضا 0 مدقي ناسنالا ناك

 ةعاطلابف مالاو: بالل لعفي نا هياد بحي اذاف مارتحاو ماركأ لك هنغ توما ىتح ٠
  نيدلاولا كرال لامثالا حاجنو راكنالا ةحارو ريمخلا ذل نوكت ةبحناو مارك لا
 ”' نومدق هبدلاو مركب (مضأ سانلا فرع ىتمو ٠ هملاص هبف ام الا دلولاا ىلَع ناروشب ال
 ةافاكم مظعا وه سانلا ماركو ةحارلاو ءانملاو ةيلخادلا ةملالاف مارتحالاو رابتعالا هل
 ىرب ال هناف امرتحي الو هيدلاو مركال نانالا ناك اذا كلذ سكعو ايندلا هله يف

 2 . هلعو هابرو هدجوا نم مامذ عرب مل ناك اذا ةنع لاقي ذا افعسموا ًاقيدض سانلا يف

 ل دع ال ةيدصم هشاصا ناو عيبا هك , اذهلو ريغلا ةقادص طظفح ا هب لهو

 4 هلامعا ريش يف طقسف هتاوبش عبش يار ا نمو اهقحنمس| هلا لاش لب هباع قفشب

 ىانلا راقتحاو هب دلاو ماركا يف هريصقتب هريثخ ككل ايندلا هذه يف ةضادق نوكيو

 > نكمي لدو ناذالا رابنخا اهب ن 7 : رج ماو "احا لمءوب ثيحح نم هلال ذخو هل

 2 اهتمردظ هفن اسركحم ال اثنثلم أك ناف هن لاول ةتلءاعم ىلا رظنلاوه ال م | هقتادص

 ' لأ ررقملا نمو ركملابوكملاو اهب كلقلا بجي ةعفان نكت هتقادصف هلام رديف
 1 2 | تودع مهنال عنص أم هغم هدالوأ هيف عنصي مون 4 هينأب هبدلاو عم ناسنالا| ههنصي اد

2 

 ند م د جلا

 : .هلوابمو هلامعأو هناكرح ف

 لتقت ال 6« ةساخلا ةيصولا »
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 ظ ةالطاب هللا مسأب كاع ال © ةيناثلا ةيصولا »

 ةلماحي ال بزاكتاو ٍقذكلا هدضو ةنرشبلا تالماعلا ديسولا لارا 00
 لخلا لاق دقو بذكلا ةمالغ وه بحوم بس الإ هللا مماب فلحلاو سادلا نم دحا

 . كلذ ببسو ةعرسب ينبت يذلا ةأرمالا الو عاد الب فلحي يذلا لجرلا قدصن ال
 هب ىل>تل يذلا رمحالا نوالاك هبذك ينخيو هقدص عماسلل ثوب ىنح فلخي توكل نا

 0 ينمو هب فلاحلا داقتعا مدع ىلع لدي هللاب فلحلاو ٠ دوسالا نوللا تاذ
 اهطبار 2 0 ةيعاوتحالا ةئيطاو ةيناسنالا طابر ف لح دقف نماوم ريغ صخش

 ةعم ات الماعم عطقتو ؛ هشم سانلا رفنتف يصاعملا عيمج لحتس لل نم وب ال نمو ديحولا

 ناك ره يأ: نآل ريح لك لاني قرا 10 نا اليلذ شعب و
 هملسلو هنأ

 تبسلا مايا ظفحا « ةثلاثلا ةيصولا »

 دنو اهثوف ديدن هثادغا ةجار نم نانالل دب ال ذا ةيعص ةيصولا هذه مفانم

 جانرب مسجلا ا ررمفتب ةحارتسا الب لغشلا ىلَع نوموادب نيدلا نا دجو
 نابا نوب واسرفلا ىأنو 1 دقو مايا ةيلام لك ةيمومح ةحارتسا نم هل دب ال مونلاب ايمو

 مسجلا بكت ةيصولا هذه ىلع ةظفاحلاو اوعاطتسا ايف مايا ةرشغ لك اهواعجي نأ 5

 ةلفح روضح نم موهلا اذه يف ناسنالل دب ال ذا قالخالا بدبتو ركفلا ضورتو ةحاز
 هللا تدب ىيدت ةيسنك رار ةيليذ

 ءايسلا تانئاكلا لك ءيللام هنأ عم اهيف روصخم وهو ةقيقح هللا تنب ةسنكلا له
 هرماوا فلاخي ام لمعن !ناعجي الو هللاب انركفي لحما اذه لب يردحأ الك ضرالاو
 تدع اذملو هللا ماما لكروسلاج انناك هيف سلجنو هيهأو ١ بنتو هاياصو عيطن 3

 ناسالا ةليخم ىلا ةينيدلا راكفالا عجخرت ةرايزلا هذه سلو ةقوقح هللا كنق 0

 ىلع ةعاسلا كللث يف "رمو هتيذا داراو هببرق نم بضغ ضارتفا ىلع لو اود
 اذه ٠ ةريرثلا راكفالا هذه هنم لحمضت ةسينكلا نم جرح ىف هل ةلخوو كيج
 يف ةدعاملا بلط الا يه ايف ةالصلا اما اهيلا نيلخادلا ىلع هب رثأؤتو ةبيدنكلا.هلعفت اه

 انمئاد ركذتيو هلل عم ةيناث نراذالا دهاعتيف ررضلا عفرو قيفوتلاو جايتخالا



 د4 8 ٠ ده

 00 1 1 يذلا ناسئالا انربثعا اذا ال يرورسض عبصا دقو صيمتقلا بحر
 ظ 2 . نيناوفو عئارش دوحو بوجوب انميط ةيعائجالا هيي يف اوضع كبعب |هف مصاو ةدرفنم

 - عافجالا ةلغ تناكو هبيرقل نماي هتلعجو هركف ترمهط ينلا ين ابنال هلأ هل ةينبد

 037 ايبلا عئارسشلا تدلوتف هسيرق عسم راككالاو لمعلاب كراش هركف حائراو عفجا نيحو
 1 تالا ناوةئيبا 3 يش ّى عا انخاو نبلا انو تافاشنكا . عاسلاو ؛ ص

 1 ميقا علا اباصولا ضمن انئابحا يف انل ابعفانم ريفا 3 ايئدلا هلد يف ٌةديدع

 ّ لوقنف ةعبرشو نيد لك ساسا
 1 -اددلا 2 نبدلا 38 نه

 ّ ' وأ يوق ديحأو هلاب رافتعألا ا ةحار الوا ى 0 هيلي 90 0

 1 لائحا َُط ءىفاكم محر قيفش بئاصملا قت و يدتمعملا نم مدا يش لكى ع

 0 احائرم هبئاصم يف 8 لمالا اذه يف نانالا دي ةحار نم مكو باعتالاو بئاويلا
3 

 9 يف عن نمدوملا نا ةقيقلاب و ةأفاكملاب المآ هباصا ام لكل ربصب !رورسم هنازحا يفو

 000 ضرالا ىلعوهو ءامسلا يف اهب دوعوملا ةداعسلا
 7 كرس مثاد نزح يف هارتف ةفعسملاةيحورلا ةوقلا هذبب نهءوب ال نم كالذ سكعو

 '0 ]1 ليف ريعل ةافاكم وحرب الو امل ةءاهن ال هعدصم ىريف هيلاوح وه املك نم هسأب
 70١ يماقيف ةافاكم هيفكي هنايا نا 5 ةيصولا هذه ةفلاخنل اضاصق هينكت ةقلقملا ةبعنملا
 قشاو الآ ره هللا نال ةداعلا : ةوالح يناثلا قوذي و ضرالا ىلع مب باذع لوالا

 هلأ عمق نم سانلا

 دوب داقتعالا يف لق ام هاو 5 ةحاحال ةريغك يرخا نيهارب كانهو
 : حبصاو ضرالا تش التل نأ معمأأ ىثالتول ذا ىذالا عنك يذلا اذهو ىوسلا داقتعا وه

 0 هيلاو ناسا لك بلغ وهو العا امو :انندلا ظفاح وه هللاف ا ًالازيح ناشالا

 : ٍ لمع لك عجرم
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 ْ لوالا ملا
 0 هيله بدلا ةلاع تالاثف هدالوا م هتحوز 0 ناسإلا كارتشا ام لواو

 يلع دضاعتلاو ةرسماكلا تاناوبحلا ةمواقبك ىوسلا نم امهنع ررمضلا عفر لجال ىرخا
 رلو الغلا امهتمحازم نع تاناويملا عنلو ءآمثلا دربو فوصلا ةرارح اءميقل لزانم نب

 نمو كارتشالا هذه ةلاحلاو مزاب الف تاناوبحلا هلعفن ام اهضعبب لعفت ثالئاعلا تناك
 ثداذ ناسنالا ندمت داز اكو هل ةيابن ال ام ىلا اذكهو بعشلا نوكت واحتالا اذه
 . هنيو نوناق هئارماو لجراف نوناق صخش لكع مو ةكرح.لكيف هل عصا ىنح ةعئارشا
 ىلا .حارفالا رف عئارمشلا تافانثو ىرح لهو ةعيرشو رخا نوناف هدالوا نيبو

 ميصاو ةيناوبملا هاوق نع ناسنالا درجت اذيكهو كلاملاو بوعشلا ىلا مهندو عوجلا
 3 رخل هتوق قحلا

 اهلك اهارن ةيراجنو ةيبداو ةيسايسو ةينيد نم نالا ةرشننملا نيناوقلا انظحال ولو

 ةينيدلا نيناوقلاف عفنلا ُط شدتفتلاو بيرقلا ررمخ مدع فو ةدحاو ةباغ يلا اوبصن

 كلذكو ةرهاظلا لامعالا ىلع ع ةيسايسلاو ةميكش هسوفا يو ريملا ىّت 5
 نيد فرودب ةئيه ىرت ال عزانت ال يتلا ةطلسلا هلف لقعلاو ريما اح اما ةيندملا

 نوناقلا هل نس يصوصخلا كالقلل هبحو عئارشلا هل تبجوا ناسنالا ةعيبطف
 دابعتسا يف لوالا ببسلا اهتلعج نايدالا لكف ةأرمالا ميارشلل هذه لصاو

 فزت ال ةيصو هيلع تلزن هناذل اهبصيصخت داراو ةارمالا يار نيح هناف لجرلا

 هل تلزن ضراعم نودب اهنكسي اًضرا كلّتبو هبعتب الام عمجب ثا دارا امدنعو
 تلون هلاغوا هنم هتارمأ لخأرو هلتقي يوق نم فاخامدعو 00 0

 رادقمو' هبررقب ةرضملا ناسنالا ةوهش عدرادجو نوناق وا ةعيرش لك لتقث ال ةيصو
 اهنم صلخت يتلا عئارشلا ريسا ناسنالا عصا اذكعو عئارشلا نوكت ثاوهشلا هذه
 تايدعتلا هذه منم لجالف هقيفر نوذ هل صيصختلاب هعمص نم كللذ لكو ناويحلا

 تيقبو مهل ناسالا عضخو تاماحماو ؟حلاو نيدلا لزنا هسفن'صصخلا بررقلا نع
 انديس اي ينكراب هل لوقبو رخا ماما مكري اًناويح دن الف مهنم ةحيرتسم تاناورملا

 انعمط هبجوا اذه لكف متداعس دبع ضرعب هل لوشو هقيفر ىلا ًاضورعم مدق وا



 سا <"

 د ةعب رشلا وهو نيدلا

 0 نعبعي رمت
 7 نأل ناممالا لبستو لوقعلا اه عضخت ينلا ينو ىلمعلا ةيهثا هياع يذلا مس هلا ف

 0 0 هنيكمي الو طيس نيدلا 7 داقتءالا كاردا عيطتس ال ي 3 لقعلا
  ةملا مهغاو حاسقلاو طقلاو روثلا ةدابعب سب لقع ياف داقتعالا مهفي لقع ال نال هلقع
 0 اينو نب صفت نامياو رمغملا نع يمثو مفادلاب سان اهنال رد كردب هنيكلو

 ٠) ىعو ول الفماهب هلاميا دئاقع ىلا _تذنلي ال ةعفان ةياسنالا اهار تبث اهتمفنم بسح نوكب
 .؛ هارافشو ةعادصلا هميلعتو جالعلا ليصفت ال هئاو ءآودهنم بإطي هناف ضيرم ةدايعل بيبط

 تموت ةعيرش لكو اهباوباو هتعنض ليصفت فرعي ملولو بييطلاب ةقثلا هبدكي هضرم نم
 ظ 020- ةلاخلاو نمِزلا بسح

 تنمأ عفانملا اهب تار نيحو اهئافش ببسو ةسيءاهجالا ةئيملا ءآود يف ةعبرشلاف
 اهزنم نع لبق ام لكب

 مدعب رما دق ناك اذا هنال هعفنل ال رشبلا ِ لجال ةعبرشلا دجوا ىلاعت يرابااف

 تدجو عئارشلا نا ثيحو هنافولخع ىلع ةقفش لب هلتقب !دحا ىئخ هنال الف لعتلا
 ل 2 هذهو ضرالا ىلع اهتلبكو يه ةيهاهجالا ةئيمل كلذإف انأ ةمحرو انعفنل

 ةعبرشلا ظفح» نرا ىرن اذبلف هضغب هتضغبا ندو هللا هيحا هقيحأ ن نف اهنع صخش

 |00  ةير حدانا قنا الو ةياجأ الي تناك ا اهالول ذا انل يرورض

 عئارش دوحو ل يرورمفلا ثر مث هناوهأ درحم ىلع تانا اويحلاك شعب هدرفمل ناسا

 د وا ناصخ هيف كرتشي لمع لك يف نيناوقو
 ةعب رشلا نأ ىرت هيلع وه ام لع ناسنالا انظحال اذا ( ةيعيبطلا ةعرشلا )

 دجو ثيحو رخا عم كارتشالل لباق ناويح وهف اهنودب شننعب نا دنكمب ال هيف ةدورنم
 يتلا ةعيرشلا هل تنس هقوق> ىلع دحاو لكن مأي نو كلذل نوناقلا دجو كارتشالا

 يف تقاخ اياصو رشعلا نا ىرن ناشلا اذه يف ًاقيقدن اندز ولو قرست ال لثقن ال اهنم

 يسوم ىلوق اودجو نيذلا رشبلا لاح كلذ يلع ابلديو ةباتك اهوزن لبق انم لك



 0 " رك 00
 ناكو دولخلا ةنيكم ال ثولل ضرعم نانا لك نا ثيح (نيمبرشتملاانلغ)] ٠١

 دب ميماقم موني كرا بجو مثدعبب اهوقد نا اوبحاو مهعئارش اوبس دف نوعرشلاا
 ىلع ةظناحلا مهب اوطاناو ءافلخ ءالوه اومسف مهيهاونب يهنب و مثرماواب رماي نم مهتافو
 اهماغ ظفاحي يتلا ةعب رمشلا رابتعاك وا فلسا ف لملا رابتعا بجي كللزإ ميهتعي رشا
 روثلا ةدابعىشالتل تناك الكيف هيلع ةظذاحما ةيعمللا ىشالتث امدنع بهذملا ىثالشو
 اذه يلعت علم دنع نوطناحلا ىثالتلوأ به ل٠ لك اذكهو هتنيك تشالن امديع

 ءيش مظعا كلذاو بهذه ريغو راكلا ريغ ىلَع نوبشب مهمال راغصلا ىلا بهاملا
 هميلعتل سرادملا مدع وه نيد ةاشالم

 يداقتعابو اهلجال نوتئاملا اهنع نوماحماو ةعب رشلا ىلع نوظفاحلا مه (ءادبشلا)
 مهتظفاحل اوضق نيذلاف هلجال مهتومو مثادبم ىلع مهتظفاحم يف اهونا ةزجعم لوا نا
 بادالا ميلعتب مهتايح اونفا مهنال قيبقحلا رابتعالا مل قميف سادلا ةيهافرو ةايح ىلع

 ريغ ثراكو بطلا ةذمالث دحا ينراز دق ٠ ركمملا نع يهنلاو فورحملاب رمالاو
 يذلا ةيعوسايلا ةيلك ىلا ةئذخا كلذ دعب م ةيبطلا ةسراملا روزي ةنذخاف يب

 لهو مانصالا دبعت ليف اذه ام لاقو "يلا تفنلاف فسوي رام ساس يف دجوب
 ٠ سبل هليففلا لثمت انذنه صاختالا هذه نأ قاور لب ةعبحأل ال١0 1١ رن
 هلئاضفل ةركذت هلاثت لعجن اهب ربتشا ةليضف انددع صخش لككلو روثلاو لاعاب صك
 ةعاججشللا كسأر ينحت اما لوالا نوبلوبا لائمت ىلع تررم ولف اهلجال مركب يا

 يتلا ةليضفلا لجال ءالوه نم دحاو لكربتعن نحن اذكهو صخشلا اذه يف ةدسجتلا
 صخلا اذه را ضيا مز كف كلظو هب ادتقالاو ايحالا كرش ٠0 ا
 هذه تناك الل هالواف هرغص 9: حيسملا بر كيلا قو رام ص رك هان يذلا

 ًارايدلا هذه ىلا مهباج هب نييعوسايلا داقتعا نرال ةيبطلا ةسردملا الو ةسردملا

 وهم عفت بيسو انل ةعفانلا سرادملا هذه انل اونبو اب رواو اكيرما نم مثراد أوعمجو

 ضيا ةمركأ اناو لاقو ةشودرط عفر كلذ دنعف ةمركا اناف صخشلا اذهب مداقتعا
 باسالا ءذل

 نم ثلاثلا مسقلا نع نالا ملكشناو ءايلوالاو مئافاخو نيع رشنملا ناشرانركف اذه
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 ماسقا ةثالث ىلا ةعيرشلا مسقننو
 هتلاخ وحن نانالا تابجاو لوالا '

 هبرقوحن هنابجاو يفاشاا

 ١ ْ هسفن وحن هنايحاو ثلاثلا

 7 رشم مو ينالا م فلا نع راكتنلف هدوجو ادتبثاو قلاخخا نع انملكل ثيحو
 م ةلزلا نايدالا لبق اوربظ نيذللا

 7 ينف نيعرشتملا نم ريخك رظ ملاعلا ءادتبا ذنم هنا ىنخي ال ( نوعرشتملا )

 ذأ ةلمج نمو ةميظعلا هتايبداب :ءامدقلا مفعا و 0 نيس وتكأو اذوب نيشلاب

 آ19 نكمي ال ٠ هصاصق يف بعتت ال يك ّرشلا عنما ٠ ليما يسنت الو ىمالا ىسنا

 يو هوم نلنوبلا فو تشدرز مج عل 0 ةامج اذكهو لثملا اهطعت مل ام كتلئاع

 يتلا تافدلا .تاانلق اكو نوعرشت» رهظ ةيدقلا مالا يقاب دنع كللذكو سنم رصم
 "' تنلتخا واو ةدحاو عرشتم.لكل تيطعا يتلا تافدلا كلذكف ةدحاو قلاخل تيطعا

 0000 ل ةعب رمش نس نم لك نال ءامسالا
 7 نم هللا هب هصخامل ثاذكو ياسلا هلقعب رع 4.ل| يقاب نع هللا نم زاتمم هنا ريغلا عفنتو

 | مران 5 4 ينمازإ> لحجر وبف لاا ناك اهنيكذ نمزلا فورظو تانملا

 1 عت قفاون ةعيرش لك نمو فلئخم نمز يف مهنم لكرباظ دقو

 انصخل ولو هناءز ماكحا قفاوي ١١ عنض عرشنم لك نا اذه نم جمايف نمزلا كاذ لها
 | .اهار ةيئاباي وأ ةبدنه وأ ةينيص ةظع انهت واف ادبملا يف نيقفتم مهارت ممهنم لك هب رما ام

 - ةدابعو ىلخلا ةيجل مبعث ارشو مهمالك ند -و 3 فرع دحاو زي نكمي ال ةدحاو

 َ فلان رهظ ينالفلا عرشتملا نا التم ضنقتلاب داقتعالا مهدنع روصن :دحاو قاما
 ١ يأ كاذ الاه نوكيف لوالا لثم لاقو رخا ربظ فلا دعب مث اذكو ذك لاقو نم
 1  يداب ' رد خت ناك اذا لوقن كاذكو دسجلا وسو ةديدج اصيمش سبل هئآو هحور

 5 | يلب هخور يه هادبموا نالف 21 0 كاذ حور نم اذهنا رخا صخش

 5 8 ا نال رد عوضلاك هل عوضا مرلي هع ؟ وه يذلا يفاظلس رما ردص اذا نال
7 

 0 رهوجلا سمي ال اذهف بهذ» لكل : تضاصتخا مهلعج اما هسفن ره



 : 4 "ه6 يد :
 نم متْنيف تانئاكلا نم نييالم دلوتي ماسجالا هذه عاتجاب كلذك يناعملاو ظافلالا .

 لقسلا ابعركخا هذه نا كيحو ةءارقلاو ةباتكلا ةعنصك ةعنص يف ةعيبطلا نا كالذ

 كاردا عيطتسا ١ ال 5 هكاردا نكمي ال مب ظع لقةع ةعوبطلا عراب نوكي نأ بجو كلذ

 هللا هوع دن عئاصلا اذهو هتعانص

 الف اهنع دنت نا اهنكمي الو امسماونو اهيناوقب نالل ةظوفحم ةعيتبطلا نا ثيحو

 تشالن ,تناكل اهكرت ول ذا اهفئاظوب لت ال يابيلع اظفاحم اهدحوا يذلا نوكي نا دب
 دوخ) لط ناهي هينالا اسانرا امانح تاما ةيلل ا عئانصلا ىثالتن 5
 ظفاحلا قلاملا

 ل
 نيدل

 ابد نوكل ناسنالا ىتاخ دقؤ هتيتو هيحنو هندجوا وفل ناسلالا عوضخ وه

 ثوملا يه بابسالا هذهو هيف ةسورشم هنم مظعا ةوقب ركتفي هتلعج ينلا بابسالا نال
 كاذب هياع يفق ةميظع وق نع رداص هوم نا دقتعي ذا تايؤاوملاو بئاصملاو

 يف طقس اذاو نمزلا نم ةدم ثوملا نمز هنع دعب نا [افضاوتم اعضاخ اهنم محركسيف
 ةروظنم ريغ ةوق ىلا لاح هلفع عفلري اهنم هءوذ دقني وأ اهنم ةاجملا ميطقسل 0

 هلا داقفلسا نولوقي كلذلو دئادشلا نابا يف الا ن نيدلا ركذي ال ناسنالا ىرن اذمل

 هللا دقفتسي وه لب باصملا دقتفي هللا سيل نال ططشلا انهنكلو فورظ اذكه يفهمحر
 هتحارل هبح وه نيدلا رابتعال ناسنالا وعدت ينلا بابسالا ةلمح نمو هيلا هسفن عفرب ذا

 اهنم بلط هنم مظعا ةوقل ءاهتلا هتاذب رمالا اذه نع اًرحاع ةسنن عارالل هيت بنتو
 : 0 او اًريخ هحاراو هعفن ام ىسف نيومق ىلا هلامعا مسق ثالذلو هبعت ناعباوهتحار
 ريذخ غل اهلا سرفلا ٠ ءامدق ددع شؤزر بهذلك نايدالا ضعب تدجوا اذهلو 0 هبعتاو

 روما ةثالث نم فلؤم نيد لكو رشلل اسهلاو
 باعت وا يات يش لك ىلع ةرداف ةماعفوقب داقتعالا لوالا ٠

 رشنلاو ةوقلا هذه نيد طيسولا يفامثلا

 ةعبرشلا شلاغلا

 ١١ لا "



 0 ا ا
 9 ا 7
 1 00 ا

 0 ا

 ْ 02 ظ

 لمف وهو رخأ لع طقسو هدب مفر ريبكلا ناوبحلا اذه جوعا برض ةطفل ب

 |١ برص بالا نأ فرعن نبا ينو ةفلاث ةلك نيتمساكلا احا ش

 نا لوقنف هيبا ىلا نبالا اذه بسنت يتلا ءالا فرح هيلع ديزن برض نبا يا عن ٠
 غلاب رشنلا دحتل ينلا يناعملا ديزت ىرخأ ىلا ةلكانفضا الك اذكهو هنبا ترض بالا

 1 طافلالا نم نيبالم اهنم فلي اهتلف عم اهضعبل فيضا اذا فرحالا هذه نأ ثي
 5 7 رفلا نمو كرا يلا تقرثو طيسلا كا ةعبص لوا يه هزه 0

 ف ٠ ةباتكلاو ةارقلا ةعنص تفلأت اهنمو ةلمجلا ىلا
 00000 0 آ كو تطير ىتم لضاوفو داتؤاو باسا نه فلدوم .( رعألا)

 0  نكمملا ىلا ظيسلا نم دحاو ءادبملاو ناويدلا هنمو ةذيدقلا رغشلا نم

 ش يق نفرحالا رابتءا ىقيسوملا يف اهرابتعا تاقبط عبس نم ةفلءوم ( قيبسوملا )
 | ىشبسرلا ةيسو يسال وس: اف ينير ود ةيغرفالا ىقيسوملا يف نو ةباتكلاو ةارقلا

 ٍ ؟مراقا ءايما اهلكو روهاملاو ينيسحلاو ىودلاو اكرابجلاو اكيسلاو اكودلاو دصرلا ةيب جبرعلا

 ا نرركتت اهضعبب اهعاتجا نمو | رج "لهو ثلافلا مكيسلا يناثلا ماقملا اكودلا لصالا

 0 . 0 ناحلالاو ماقنالا
 7 0064681 عساخلا ىلا دحاولا نم يثو تاماقم عسن نم نوكتب (باسطلا)
 '0 4[ باهل ام ىلا اذكهو فامضا ةرشع ديزيرخا زاسإ ىلا قر لك لاقتناف

 07 5 ٠ ةعيبطلا ىلا رظندلف يرشلا لقعلا ابعرتخا ىتلا عئانضلا رادتخالاب ٍغ هذه

 ) ابفلأت يف هيشت تناكاذا ىرنلو ةعيبطلا ةعنص صحن اف ( ةعيبطلا ةعبص )

 ٠ ةدماجلا دكلمللا شو كالامم ثالث نم ةنوكملا ةعيبطلا ليلحتب ءادبنل ةيلقعلا عئانصلا
 7 هدو ةباتنكلا ةددصك ةيئاجم فرعنا نم ةفلوم اهارنف ةيناويملا ةكلمملاو ةيئابنلا هكلمملاو
 3 نيجكوالاك مدج - 7 نالا ىتخ امنه فرع يتلا ةطيسلا ماسجالا يش فرخالا
 8 + مح أ ىتف ن 0 ماسحالا دع نم كو توزالاو نيجوردببلاو

 " .اههضعب مم ادحتاولف ينطم نيجورديبلاو. قرح هلاذ دب نيجسكو الاف ىنعم نّوك هقوفر
 دلوني توزالاب نيجي والا طلتخا ول كلذكو يح يش لكل صا وه يذلا *آلا نوكتي
 ” نم نيبالم 1 فورا ضب عامحاب هنا كو ناويحلاو تابنلا ايح و ءآوما

 ىو“ امد ف تاجادنرش هءنبشزسمل
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 5 ىلدأ

 يبغا ظناحملاو ظنملا ءيش لك عدبمو لوا لك لواوه هللا نا نايدالا تلاف
 اهليثمت يف اوفلتخا دق ناسنا لك لقعب ةيملالا تافدلا هذبف قلطملا رداقلا تيملاو
 نم ًاناويح وا طق وا روث هلعج ضعبلاو تافصلا هذه هاطعاو ًانص ذَا ضعبلاف
 هتأترا ام بسح هنع تلاق ةئف لك هل لاثم الو ةروص ال نا اولاق اًريخاو تاناويحلا

 ةدحاو ةيمومعلا هلالا فاصوا نكلو.

 تسرد ينا امبو قلافخا ةعنص ةعيبطلا نا اولاق هتعنص نم فرعي عناصلا نأ ثيحو
 يتلا عئانصلاب ةعيبطلا لباقا نا تباترا ةعيبطلا سرد نع ةرابعوه يذلا بطلا
 نيلعاف نيب ةهباشملا قبتف اهنيب يتلا ةهباشملا ىراو لقعلا اهعرتخا ١

 يه دسجلا لاغشا اهب كراشي نا نود هلقع نم ناسنالا اهعرتخا يتلا مولعلاف
 ةبامككلاو ةءارقلا ”الوا

 رعشلا لع ابنا
 ىنبسوملا مع افلا

 باسحلا ىلع ابار

 ىرخأ مولع ضعبو

 ياتكلاو ة* ءأرقلا ل الا عرتخا فك

 ةيئاحملا فرحالا عضو عارتخاب ادتبا ةجردلا هذه ىلا نانالا لؤصو لخال

 توص نعو اديس اهاعو ةهالع سا توص نع لاقف توصلا جراخم نع ةرابع يش ىنلا

 اهضعب تاغالا فالتخا بسح تامالع جواخللا هذه نم جو ءاب اهامب ةراشا 9
 1 لدي جراخما هذه نم فرح لك حببصاو نب رشعو ةينام اهريغو نب رشعو هدب رأ

 ”دلغم لفالا ىلع نيفرح عاّتجا بجو ىنعملا ةلالد لخالو ىنعف َُط ةلالدلا نوذ تؤض

 جوزتم ناويح ىلع لدن ينو با ةطفل اهنم تلوكك ءابلاب فلالا فرخ عمشجا اذا
 ةك ىلعانوز ول الفم ىنعملا داز ىرخا ةظفل ةماكلا هذه ىلا تفضا ذاو دلو ةأرهأ هل



 ظ هنا م كلف منبر الو ل زمملا بابضصا ةلباقم تباطف دي را امع ينولاس ينوار نيحو
 هي هيد هنع لخْري هيلع يذلا نيدلا اوفل [ناب هنافو لبق صخب نوب دم كلب دن

 7 2 2 هياغيدذلا نيدلا اوفن ال اذالف ةعيبلع ةورا فلاخ دف لجرلاو هنبد لدب ةرخالا

 الفن تركتف ثبلط اهم كل عفدبو ينأي نا لبكولا اورما الاخ اًدج ديهز وهو
 اموبف ضفرف ثالابر سمخ :ءاطعا ثدراو

 0 325 دك فضلملا هذه ءادتباو 0 ما 0 ثرص !١ دماصو نالا نك
 ”'ةيلانلاو ناخدلا مث مئاب عم يمداخ ةصق يو ةييسم ىلوالا نينث دخلا نيناه دعب نيثالثلا
 7 | ثرفك تنك ينا عم نيدلا عفانم ركتفا تأدتبا نيدلا يبحم ةياكح يو ةيمالسا
 1 تلقو همداخو نيدلا نيد زيماو ركتذا ترصو .ىسوم يروملا ةثداح دعب نيد لكب
 " ثسبل ىسوم يروخلا لامعاو مودخلا بنذ اهف يقول ! دماف مداملا ناكاذا يئارلد

 نأ ثيحو ةينبدلا هتفيظو نع ةجراخلا هتايصخ نم لب اهب هرماي وه الو نيدلا نم
 "هيف لغشلا ةلقت لماتلاو راكتفالا ةحار نراسنالا لوخت يتلا دالبلا نم يش قشمد

 تنك ةلئاع الو هارما نود ين دحوأ اًرظنف هت مزالب كبح ءامشلا لصف يف ًاصوصخ

 ةرات تنكف. ةينيدلا رومالا لكيف راكشفالاب اصوصخ ةناثكلاب وا ةءارقلاب اما ىلستا
 ايا ٍِي ل ينلا تاريثاتلاو لماوعلا بسح اهقدصا |روطو اهب كشا

 "7 فرصب ينل يسفن نم نيهاريلا مدقاو ةيصوصخلا يراكفال لاحلا عدا نا تأترا
 . اههفالخو وسورو ريتلوف تافث ,وك اهدضيلاو ةينب دلا بتكلا يف هارقا تنك ام رظنلا
 3 لغشلا ةلق كلف . نال ك0 د لك علاطا تن 9 الاب يذوجو هده يف ينال

 : نا تلو تعول" نيد لك لصاب يتاذل نهرباو ركتفا نا تياتراف رومالا هذه لمعت
 1 وه نيد لك ساسا

 هيله دواورب قزح عج جسر راجت برد جنس زدنا جرت جس دوج ح1 وح
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0 
52 

 كما

 0 هَ 1 لجأ

 ينظف ةيئاب ز ةرثك بيبطلا ىريف ادب دج اود اًنراغ نوكب لأ 0 ديدج ْ
 ني داو نم ةلج نو نيرخالاك عضو هلما لخمشب نا ثبلي ال نكلو ىنتغا ةيسفنب ظ

 ةئافش ةلاهقسا نلعف ىوئرلا لسلاب ًاباصم ةئدجوو ةيضوقل ؛ةدابعل تيعد كب دمحم 0 ْ
 ركف هيزعبف ةلما عطقي الو ىلستيل اجالع هل فضا نا ينوجرف كلاب ةلها تيخافا
 يفو هنيكسم ةعرج هل تعضوو ساب الف طرشلا اد ىلع اما تلف هلوصح لبق توما
 تدعاف مانو كجالع 51 حانرا هلال كبلط كيلا نا يل اولاقو ضيا ينوعو يفايثلا موهلا ش

 لك .كرتيسو د ينغ لجرلا اذه يل اولاقف ليحتسي هءافش ناو سمالا مالك مه

 رركأ ترضو تلذنماف ةكرتلا هذه نمريدك نم "اليلق تذخا ول همهم الوتوميو هانغا
 ٠ بيحم نم نكي ل نكلو باسحلا ةّئاق هيثرو تلسرا ةدم دعبو ىفوث نا ىلا يتارايز
 اًريخا ءاملا تاعفص ّلَع بتاكلاك تنك كلو م دنع يلا بلاطا اناو ةليوط ةدم تضمو
 تيكشتو بيبط يلا لاقي ال يمييلع كشنا ملو اهب بلاطا دعا لو هلاسملا هذه تكرلا
 5 يجن 000 تلانر | ةيسايسلاو ةيناسالا قرط 2 تس املو هتجلاع ضن رم لس

 نضاخبلا عم يداخ ينقرسي ناك نبح ينندعاس يتلا ةينيدلا ةقيرطلا ىلا
 نا كرخرا تلق من لاق لزنملا اذه لها كب دقتعي له نيدلا يبن تاقفا

 هاش قارا ميغ يل لاق هيلع ام كب دم ةمذ نع ينو يتخ يناونت ةقيرط لما
 كددع كلام نوكب هللا

 هتلئاع مالس ينذابب كب دمع ليكو يلزنم ىلا رسضح ربظلا وحن يناثلا مويلا يفو . '
 لعفي هللاو ةرخالل بابسملا اذه كرتا يلا تألق مثدنع يل يذلا باسحلا يند بلطيو

 كوجرا ينا ريغ الاح كباسخ كال عفدنس لاقو بعترا ةرخالا ركذ عم امدنعف ءاشب ام
 ءيش ضيفخت ل واحومرثكتساف ةلاير نيعب را تاق هبلطت يذلا رادقملا نع ينربت نأ
 نيتعاس دعب عجرو بهذف ةنعل زاننا وا ةلك غلبلا ينطعت ناوا هل تاقولبقا لف هدم

 تيلط ام يناطعاو

 باجيالاب . هتبجاف يلا غلجلا لوصو نع ينلاسي نيدلا يب رضح يناثلا مويلا ينو
 لزنم ىلا رجلا لبق تبهذ ىننا لاقف يثوقح تلن ىتح اهلمج يتلا ةقيرطلا نع هتلاسو.

 بابلا اوهتفو“ةشهدن :اوماقو تببلا يف نم رعذ ىتح ةدشب بابلا عزفا ترصو كب دمع



 ليا ةبرعلا هذهو كننفرغ يق ٠ هذه 2: 1 ةلزنم ىلا هئنرعب «مغاو دياقلا هيلا رمم 0
 0 ع 3 "كس تالابر ساع مو لك ص هٍلخات كتافورصمو كارما نحن مباك م دخلاو

 7 مت ينح ني ريش كه لاطا هذه ىلع نب ةرظنشمملا ريغ ةلماعللا لبق نم هل دبع لهذلاف

 0١ لاكشالا رئاسنم ةلدب رمشع ىنثا دئاقلا هل رنغحاف اهدالب ىلا ىرمسالا ثديعاو حلسلا
 ْ ! "ل لفو يمالس اغأ نيد'ش كدلاو را هل لاقو هغدوو 7 ب الابر نيئيام هاطعاو

 0 رع كلورم لي لازال نامملا هيدها يذلا حئاسلا نا
 7 ةزاتملا تافصلا هذه نكو مر اها ع لا تس ملانال جلا القمي انو

 01 ةثداحلا نال اني ىلا رو عماسلا رستو اًبرط سفنلا زيتو !ًدج ةب وبح انهولك نزف
 00 اًرشوا اًريخ نا سفنلا يف رثرن ينلا ين

 5 هنبالم نم رم وهو قاوسالا يف لجرلا اذه ىري ناك ( نيددلا يبحم )
 " ءاشي ام ذخاي رخا لحم ىلا لحم نم ةنيدملا فوطبو: بذجلا ىعدنو جباسملا هقبع فو

 ”' دحا يف ةنبدملا يفد اًريهش ناكو دحا هل ضرعتي نا نود ةيكافلاو. ابتعا نم
 "2 يتقالح داعيم ريغ ىلع ينالح لخد ذاو درفنم يلزنم يف (ملاج ت تنك . ءاتشلا. مايا
 ٠) يقاذلا نبدلا يحموهو ضرب كيلا تبلا يفا باجا ةداع ريغ ىلك :دئرت اذام هتلاسف
 هينيعب باصم هلا باجا هوتعم وهو هب لعفا اؤام تلق هل يقم قاوسالا كبس .هارن

 يلع هلخدا تلق !ًدزفنم الا كاباقي ال امنا كشددب ام هنم ىرتف اهوتعم ا
 72 كضرم سبط لفو ءادها هل لاقف ءارو بليل لففو ةفرغلا ىلا :الخوو: ةاعدف

 7 هل تعضوف لقعت لكب يل هالي ل هنع يثريخاف هبابساو هضرم نع 0

 ” ا ول راو هوان ع مايا ةعبرا دعب و لعفف يناثلا مويلا يف عجري نا هلك و اع

 نم دجوي له هتلأف اريغك عفتتاس هتطساوب نأ ت ل يي وب
 له هتلاسو يننومركو حالصلا يف .نودقتعي ل كا نا لاق كب دقثعي

 3 0 اذامث كانه نم . لك فرعا يلا لاق 1س لام قون فكردلا كلي دمع لإ ذك كرس

 هعم يتياكح عسا تلق مهنم

 1 يوذ و ل ىف تزد نشل يننا كلغاو ماشلا ىلا كرم لف امدنع

 20 بط لكب نولمأب مهو  نيينطولا ءابطالا اوب رج اوناك نيدذلا ةنمزملا مهصخأ :تاهاعلا



 - نا 4
 سس فيه م

 ا 0 تل اهعنقوا ينابح تصلخو يل ثطسون نيح نم كنال نيف ٠

 : 0 مدقا تاونئس سبخ يع ' يده لق اهو بال ابكت نكت يلاعتا رك 4

 ةعم هارجا ام ركذف نا هتعد ينلا ةورملا هله هل كاش اذ نيدنش هقنمف ههنجا .

 هأفولاو مركلا ايذهو ةّورلا له لجو نبا هللف فورعما| نم ا ظ

 "00007 أ حياسلاو ايكأ نيد ا

 ثالمحلا لك هف"رع نامجرت هتقفرب ناكر يمور حاس ىئشمد ىلا ىلا ١18 ةئس يف

 هنيب باب برق (ملاج هار انآ نيدنشل زخم ماما نم !ًرام ناكانيبو حايسلا اهمؤب يفلا

 ىلع حايسلا جرفني دلبلا نايعا نم هنا لاق هنع نامجرتلا حئاسلا لاش ريك نلخ ةليديو
 اغا نيدنش نذأتب ناحرتلا مدقتو هروزي نا بلطف تابجلا هذه نوناي نيح هلزنم
 طرشلا اذه حئادلا لبقف هدنع ربظلا ماعط لوانتي نا هيلع طرتشاو كالذب"هل مهن
 ةبج يف رودملا يئابو ةبج يف مئاسلا عباغأ نيدنش ساج ماعطلا اورضحا امو

 مهماعط ىهننا ألو ةفصلا هذبب نول اي مهتبرل دج ًرورسم حئاسلا ناكو ىرخالا

 ةلماكلا هتدعب ًاجرسم اييرع اًناصح بابلا برق ىارف جرخو اغأ نيدبش عوو اوماقو 0

 بهجت هضفر ليقسسو كك اغالا نم ةيده ها هل ليق هنع لاسف ليما رايخ نموهو 2
 اًركذ هدنع هسا نوردو انغأ نيدنش لذن ركعشو مركحلا اذه نم حئاسلا
 ةث داحلا هذ

 ان ىلع برحلا ارمكتاو امرف 3 لالا ةيلعلا ةلودلا ترهشا ١ 15 6 ةنس يف

 دقو ةكلملا ءاجنا رئاس نم عمشجت ةميناؤعلا دونجلا تناكو لوبوتسيس ةعلق ترصاحو
 لحم يف مهوعمحو دالبلا ةيلخاد ىلا مهوذخاف سورلا ب

 ناكف لارنج هتيتر ماظعلا ةداقلا دحا قيرفتلا ىلع ريدم ناكو ندملا ىلع مهوقرفيل
 هنا هل لاق هيبا ماو هسا هنم لطول جر ىلا ىهتتا انو هلهاو هدلبو دحاو لك مس اذدخاب

 لاقو فصلا نم 1 هرخا كلذ دنعف ماشلا نم اغأ نيدنش نااطا ثا ىعدب
 قرفتلا ةياهن دعو | ديدش اقوخ فاحن اع هللادبع برطضاف كدح>وا انه <قبا هل

 ا



 ا
 قشمد يف ةنالذ فرعت له يبلاسف ينغ لمرا عم توريب يف تنك مايالا دحا ينو ٠

 ولد يه تلق لمفت لف اهجاوز دب رت تنك كلن ي ينغلب لاق معن تلق
 بهذ ةدم دعبو جاوزلا ر مأ هيلع لبسال كلذ تاق ىنغاو يه معا لجر ابلغ يذق

 اهحوزتو قشمد ىلا

 اغا نيدنش

 / نمتنا هيروقدلا ةلببق سيئر وهو د دا < هلا لبق لن ةريشمةلثاع نم اغا ني دنش نا
 2 مولا لك يف دجوي ناك ٌهناىت ج> ةفامضلل اا الع مت أ دج سفنلامب 5 ناك دقو نيدرام ةهح

 سا ةيحلاصلا يف الر تدلع ند دب ونواك أي فووضلا نم مظع ددع 0

 بصاخم 2 باقث امدعب يذلا اثاب ديعس مث دحأ دالوأ ةدع هلو صوصخم دعم ىلع هنامأ

 ناكو ادج ابن حبصاو ةفيظولا هذهب هنايح ىضقو جملا ريما ريصي نأ لصنا ةديدع
 ىلا هتتكرت لظعم فاخ دقو هنايح يف تفونو فسوبلا اشاب دمحا اهجوزن ةديحو ةنبا هل
 جملا ةراما يف قاب وهو هنس رفص نع ايغر جحلا ةراما يف هلاكم نيعت يذلا هديفح

 ىلفو ايروس يف لجر 5 ىنغأ وهو فسويلا امشاب نمحرلا دبع ىئديو نالا ىنح
 فبسوتو ءافلبلا ىلع نيعت فرصتم لول اشاب ديعس ناك دقو ارك ابنغ نوكي نم

 ةكئرا بنذل كيودب قنشب ماثلا ذالو دحا رما ( يودبلاو اعَأ نيدنش )
 عضب دعب و هنع ينع ىتح رمءألا ؤالو ىدل طسوتف ارضاح اغأ نيدنش ناك ةفدصلابو

 نآكو .ماشلا يف هقلئاع كرتو اههلغن ال ال تابسال قشمو. نع انا نيد نقل تاونص
 ةنلاوف لك هعمز انآ نيدنش لبق نم تأاغلا يعدي صخ# هلزنم ىلا يتاب ةنس لك

 ىتخ تاونس عبرا و لاحلا هذه ىلع لظو لكاش امو زراو نعسو ريعشو 2 نم تببلا

 مث لسري ناك يذلا صاعتلا نع هتبب لهأ هلاف قشدمد ىلا داعو اغأ نيدنتف رضدم
 اعيش لصرب م هباوذ هدم يف هنا عه لاقو 3-3 مالك" نم تخف ةوغبلا مهتناوم هعم

 ةلصرم اهنا مل لاقو ةداتحملا ةنأملا هغمو صخلا تاذ نا حلا رخآافو وقل اواهذناف

 كوجرا هباجا هلمح ببه نع هلاسف هفرع 11 نيحو هناقل دنع جرد 3 نيدنش نم
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 متيبحا تاف يدبالا عضو بجي رمالا اذه ىلا لوصوال ذا مدو ملل ىلا رمتاو زيطا |
 مقفاوت ةبطخ متفرعم ةيناث بطخت هومعابق ىتدو يدبالا عضو اوباطا ةلزاملا هذه كاردا ٠

 ؟  اهناذ ريثفت نإ ةيطحلا كو 3 ماركا ةبطخلا هذه كرثأ رطضم يناف نآلا اما

 ازكمو انتبطخ :تهتنا اذكهو اهل هتمدق تنك امم اًثيش اهأسا الو دبع لك نم ةلولحم ٠

 ةبطخ نودب جاوزلا ندحالاف داسحلا نيب ريظب داسفلا نال اهرما لوطب ةبطخ لك '

 ةبطخ نودب ربتخيلف اهرابنخا ءاش اذاو ٠
 ديرا ىننا نونظي تانب هيف تدب لكو ا ىلع ددرتا ماشلا قدم

 هنابش دحا عم 'يتقادصو هئاضعا دحا نيع يف ضرملاهتفرع يتلا ثوبيبلا نمو نوجاذز
 كاذب اهلا يف ترهتشا ينلا ةديحولا ين لب لاما ةعيدب تناك ةنبا هيف ميظع لزنم '
 يننا تح ةرشاعملا ةفيطل ةبدا ةبواسنرفلا ةغللا كتل ةبذهتم ةملعتم تناكو تقواا .
 يلاو>ا ماظقنا مدع وهف جاوزلا ريخات نع ينفاعا يذألا اما اهاوس .جوزتا ال نا تممجس ٠

 دقف دنع اميرس لوزي انبح نا تركففاف ميش كلت ال تناكاهنا 5 ىنشمو يف لاما
 ” كرال اهاوس نم رثكا اهنارادمو اهب ءانقعالا مزلب لكشلا ةفب رظ اهنال اضوصخ لأملا

 اسرخوا اهفيظنتب يتعب ةديدج ًابايث وا اهيلع صرح ةنث ةرهوج ثللتما اذا ناسنالا ''
 ذا هنم ريخ وه نم هتمدخ ينمشي ال لقاعلا ىرت كلل اهكري ام رثكا ةيكرت ةيرك ش

 نوكي نا بجي ةعيدبلا ءايشالا ءاننفا دارا نمو امودخن ال امواخ لاما هذه يف نوكب .
 ىلا ةجاتحلا دج ةنيقلا ءايشالا نموه لاجلاف اهياع ةظفاحلا نم هنككت لاح يف
 . ثاظحالملا هذه عيم جلاهب موقب نا ناننا لكل نكي ال ينلا ةفاكلاو ةمدخلاو ةزادملا
 * تنكو روهتلا نع ينعنم القع يحن ذا هللا دمحا ينناو جاوزلا بلط نع ينقع تناك
 ةينالا تايبالاب ابمسا زرطاو اهلامحو اهفطل نم رثانا نايالا ضغب ف

 مايالا كذوجوب تن.زتو ' ”ماوعالا انماع تاجال تاليصخ
 ؟ءانضالا كلامج رمل تفجو ةلالج مانالا كتعلطل تدب
 ءاقسالا |يثدابع قدصب تدبش * دباع لؤا تنكو ثدبع نمأي
 مهارغو (ئىوغ يلغم مش ادغف ىلعلا يف كالا كمان ثألب

 ؛ءالس .كيلع ايلدلا ةنيز اب 2 مشختب ميلك اودانو اوفتغ
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 يناجي قحلا 0 00

 ار اذهو اب لا فرب هدب ه1 يتديطخل يبرق

 ..انهنا هدف ةقيقملا ارب نأ كوجرا كيأر اذه نك نأف ليف اهب لع اهكرتي كتر

 ١" يلاوحا ريبدت يف يركف لاغثنال ناكف ابهتبناكم نع ىرخات اماو هل ةمص ال سلا
 1 ل كتبيطخ نا هيف رنا باتك ينانا ةدم دعو [فيدح اهيلا تمدق يننإل ماشلاب

 تاك ناف لافطالا عم اهسورد ىتاتنت نا يتسن اهنال ةسردلا ىلع موادن نا عيطتسل
 ل كل كهف ة علم ا ل ناو ايي نأ نأ رف اهب نارتقالا ددرتو ابن

 ١" كضفر دعل ًاناف كلذ مغرت ال ت 0 اماك كالزتم ف اهسرد اق ا ذاتسا اذ رض

3 

1 
7 
6 

0-0 

 1 هتبحاف ةيسئادكلا رومالا يرجن ىنح ةحارص كبأر انفرعت نا كوجرن الذل اهكرتب ةبغر
 ناو هب ءايجال مللاو لبقتسملا يف اهري ةبمهتم ةمل.ةم م ينأرما نوكت نا ٍتبغر يناا
 فيراصم عفدا يذلا انين اهو معلا هلا ن٠ ال هلهج نم لجخي نأ بج ءورما لخ

 ذنغاو يئاذ بنرا نا دعب الا ,ءارجا ىنكمي الف جاوزإا ىلا نالا اًرطغ» ثسلو ملا
 نيناوقلا ءارتا نودي رث ملأ مككوفو يركفب طف راني .! ايف ال يرت اماو ىلا وكرم

 7 الو نهاك اهرسفجيلو طق ةيسئانك نكت مليتبطخنا ىرك نإ ةجاحب ا رك ذافةيسئانكلا
 ١ لزانتب نالاحلا هذه يف 00000 راو ةيسأ انك 0

 لع مشل انا هب يلابا الو رطاخ ةبيط نع هلعفا رءالا اذدو ابيلا هادها نوكي ات امل

 ا يرخأت نود ملأ وأ ين ه ريخ بطاخ اهانا ةاتفلا نا ةنم لدتسف يجاوز
 ىلع تنك ىتم الا جاؤزلا عيطتسا ال ذا نيبلاملا املك يفي ةقلطملا متي رح عيبها اناف
 7 كنافك ب حفنا هتقلوش رير ة صخخلا تاذ نميفانا مابا ةعشب دس و٠ هل دادعتسالا ما
 ا نكأ مل لبف نهاك اهرمذحي مو ةيئانك ن ل ا
 هباتك تأرق الذ اذوقب نا نهاكلا ىلت ناك يتلا ةالصلاو مالكلا اذا | لهو انا
 يفنأ ةتبحاف هتاديدّتو هليوافاب ينفيخب هناوا يليحتس ا مأ صن زساأ الد نا تلق

 كناو سدقالا يالا لك وال( دلما نك هنأ ) ةلود ل كربفعا

 يختم يرهوجلا مالكلا تلق اذا الو اهتءدخل يتلا ةطلسلا مد الف اذاوقا ثدعا اذا
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 .نيعب را يباسح ىلع مسحي ناو يتعاسم كوجرا ارس يل لاقو كابنتلا عئاب ءيلا رضح
 ثالث بلطب ةقرو يل لسرت تنك نبجو كتقر ب كيداخ عم تكرتشا ينال 2

 : كمداخ عم ٌةمسنقا ةيقوالا فصنو فصنو نيتيقوا كل لمرا 0 تابقؤا
 الا حاهسلا ينحني نا نهاكلا "ضرب لف مصقلا فارتعا لمتا نا تدرا عوبسالا اذه
 مجراو كيلا يف ١ نا تررطضاف كمداخ عم ئطاونلاب هةسلئخا ام كيلا تعجرا اذا

 كل ابلثيو اشرغ نيعبرا يتمذب كل نا تبار يباسح تامح الو كنم هتذخا ام كلل

 نطظاو اشرغ نيعب رالاب كحاسا ينا هل تاقف ايكيلوث اك عئابلا اذه ناكو كمداخ دنع
 ذخأ نا تركق تنكَو نيدلا ةعص كب تدقتعا يتنال 0 !! اذه ىلا رعت ل كنا
 قيما نئاخلا وه لب ابنذ ىوقا ةنال مداخلا نم عئابلا اهسلخا ينلا امشرغ نيغب رالا 5
 فرتعاو بهذا هل تاقف ا باجاف مصغ | .يف فرتعا له مداخل تاس ةدم دعبو ١

 مو .عجرو ةسيدكلل هجوت اريخا هفارتعاب داتعملا ريغ ينايتهال جلا هيلع ىلوتف ًالاح '
 . نهاكلا كزاجا لهو تلف باجيالاب باجا فرثعا له ةدلاسف ناخدلا مئاب ريظن لمعي

 هئراهل اًرظن نكلو ةنول ربختف كابنتلا عئاب عم هلعفت تنيك ا هربت كنا اق عن لاق ٠
 . ربك يذلا نع ينلاسو ةلاسملا لهاجت لب ريثان ىلدا هيلع ربظب ملا ةعانصلا هذه

 اشرغ نينا هيلع تمصخو هقععم اه ةئربخا ةحقلا هذه هنم تيار ايلف يلوقب هينعا

 يمدخ نم هتفرصصو

 نق ل ا يناظحالم

 ار ا نيدذلا عدلا ىلا لاملا بحاص وا تيبلا بحاص هبثني نا ب
 ١ نأ دع ركفب طق رطخي ال ذا ىلعالا يلا ىفدالا نم نوكت ةقرسلا نال ةقرسلل 0
 امس ا يطةسل ةروصت نك ام لكو <ملاب نوكم هننكلو ةمداخ قرسي

 .لرا وهو لوقلا اذه دب ءوت كالمالا يف ةثداح يل تاصح دقو ةقرسلا الا ريغصلا

 ناكو هيلع ينل تمزتلاو يضرأ َُط دودحلاب مدقتف يلم ارواج ناك نيحالفلا دحأ

 ُط ي دعتلا ماسالا ا أ يفنا هأو ءد ديماعل اهدرس يفنلا ةلدالا ةلمخ ند

 ٠ كقو ةقرم ملأ اهعام ءيش لكب ءافعضلا عنود ءاب ,ؤفالا نا يفاقلام اما هتبجاف نالف

 اد 7
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 5 ” ل ىنلا ش | شراصملاو راصملاو ىتاكلاو رائانلا 5 ر يفأ وكت !"دبح ةليلف
 ١ ةدابعب هنرايز ةيدإبلا بيبط تابجاو نمو نيناحملل هودخ دقو يفرع

 ارا 7 عوبما

 م

 لاو 7 0 هوس انمي ها 0 ثنر 20 دعبو ةيذإبلا

 اقفر نم وهو سراف يرثم بنايكلا مس ١ ناكو ةيدابلل 1 ةحناللا انتو

 )0 1و ةريتعم ةريسأ رم ةنارإلاو هينرعلا نيدغالا ملا اروط نيع ةسردم
 1 لمعلا

 0 هلل#و لايخ هلمحي سا دفودتوةوس نيسلاج انك اني ( سراف يرتم لزع)
 رار ىتح باوالا هرطس واني دكت مل هنا ريغ هارقيل يتاكلل اذه هاطعاف رظانال
 ” اذه ىلا اورظنا لاق هبارطضا برس نع هانلأسف ا يح لازا ال يا اه ممرصو 3

 . راض دفق نيدلا رون ىئدلسم باك س راف يرثم ةافو ىلع 4أنب هب روك ذم ةناف مالا

 " بهذي نا هانفكت مظعا أدب رغتسأ نكلو يرتم ردكل انرديكتف هل اًقلخ نالف نييعت
 1 اهي ملف !ديدج نيعما ىعدتتسا ىلع «انب هتافو ةطبشم جرخا يذلا ةرادالا ساخم ىلا
 0” يح لزي مل نظاو ماشلا قيرط ةيئابموك ةمدخ يف لخد هنال

 1 ا مداخلا يق
3 2 

 ٠١ وكذب مايا يتبساحم دنع نوددرتب مدلاو انيلع اًريثك ف ورصملا تيأر امدنع
 3 1 ادا رون نوكأ يل رخل مب كنا ترض كلذل ةنوبلجي أم نس
 ةقرو هب لصرا_ هيلا تجنحا امو نيعئابلا عم قفتا لب مارد مدكلا لسا ال نأ يو
 - مم لغفا يك اذكفو اهيسوم لا ةساحاو عوبسالا رخخآ ىلا هدنع قبتف مئابلا ىلا

 30-2 دع ةعج تناكو مايالا دحا ينف رازجلاو ةرضخلاو كادتلا م 8 ياللا
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 يك اول اهي لي 1 ةنايشو تاس ٠ ديس اكو خيراتلا هل ظفح دقو تما
 4 سودراكر 8 هو كع ناكو هدابشلا مله هل نودبشي نيبيلصلا مءادعا نأ

 برطا يفو ةسبوس نالكابو ناممشجي عقاوملا ءاسهتنا دنع اناكل زيلكلالا كلد ديالا
 يف نيردلا جا يفد هتكلمم ىلا سودرامكبر عجر انداهت الو ٠ ءاوعلا ىلا نادوعب
 ةيمحانملا ىلا لقث ث لوالا ةماقلا يف نفدف لاما 0 فلخي مو قشمدب يفونو ههالب
 : كانه لزي مل ثيح فيرشلا يومالا عماجلا بناج ىلا م 3

 ناك يذلا دباعلا اشاب ثزع دما ةإودلا بحاصب لمعلا اذه اشاب ايض طانا دقو

 يدرولا هما قشمد نم ينارصن لجرةرجحتل | ىب يذلاو قشمدب مالفالا سيئر رذشموب '
 نبي روهشملا نيناحخلا نم وهو

 ناك يذلا يدرولاو اشاب دمحاولتلود رئئموي ينربخا دق ( نيردلا حالص ةلاح ) ش

 ةيعيبطلا اهتلاح ىلع ةثجلا اودحو ةرححلا ىلا توباتلا لققن اودارا نيح امهنا ايم ااه ٠
 هتيحو هىراشو هسار رعش لزب مل ناكو ةنس ةلاّتس نم سلو اثيدح تنفر اهناك ٠

 واتلود هفلخو ابيف يفوتو هنردا ىلا لقن ىتح امشاب ايض ةدم لطن 5 ظ

 هفيلاتل اشاب تدوج ةلودلا بحاص اهبستكا يتلا ةربشلا نا (اشاب تدوج )
 ةميظع تناك تاماظنلاو ةلحنا بدترت يف هعبثو ةيقرشلا همولعلو ةيلعلا ةلودلا جيران ٠

 ماشلا ةيدإب بيبط هلعجو رطم يددفا سايلا روتكدلا اننطاوم دحا هعم ىلا دقو | دح

 ظ ينيسوك .روتكدلا نع ةلدب
 نيدلا رون هانب ادج ميد ينشتسم قشمد ٍق ناك (نيدلارون ينشتسم)

 مهامما تدجو ةئف مهنم نيديدع نيمدختسمو ءابطا هيف نيعو ةميظع ًافافواهل فقواو

 يف سلجي نا نمطملا ةفيظوو نينمطملا ىىدت تناك ىنشتسملا اذه يف ةئيدق رتافد يف

 نالف نع ينربخا بيبطلا نا لوقبو هتتوص ممتسي ثيحب ضررملا ل نم ةبرق هفزغ
 ضدرملا عسا ؛ نيل برق نع ىنشرسو |دح طيس هضرم نا 2 شارفلا يف ملانلا

 تلفغ يلا ةليمخا هداعلا هذه ىلا رظناف هئافثل انس طاشنلا نوكو طشنتي لوقلا 0

 انرصع تايفشتسم اهنع
 هيفاقواو مايالا كلت نم ميدق ءانب نع ٌةرابع يهف نالا ينشنسملا اذه ةلاح اما
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 ااطنم سادنالاك ثاب .اهفيغر 7 هتلوم ثدي يسوم بالا هبا

 . انالفغ ثاب انع بالا ةرضح نأ... رةيجان لك نم اهسرحب لب رزع
 2020 نلدزي ال رقاب هركذ نكلو ىسوم بالا يفوت ١848 ةنس بآربش يلو
 ولا 3 ةاوددلا بحاص اييلع ايلاو ناك اشلا ىلا تينا نيح (امئاب دشا )

 5 1 ا

 اشاادض

 / 1 سفنلا فيفع دج ندم ناكو ايروا يف 0 ىتلن ماظعلا ةالولا دحاوه

 ١" اهيحاون لكب ةدئاس فراعملا ناو اهيف نظن ؟ تسيلاابروا نا انربخا دقو ةريغو ةيمح

 30 ةينالا ةضقلا انربخا - ةيظع لبجلا نم لاح يف مث نم اهيف لب
 7١ نييقرشلا نع نكت ءآسن ةدع اهيف ناكو ةيديدملا ةكسلاب اًرفاسم تنك لاق

 1 .نييلا تمدقت كلذ دنعف مهسوور يف تبنت انورف قرشلا لهال نا نوضعبل نلشو

 اف هنلقت ام يف نكطلاغا نا تاديسلا اهتيا يل نعمسا نطل تلفو يمار نع تفشكو

 سنجلا اذه نم تنيك ول .يلناق لب يترشيننانفدصي لف هيف نورق ال يمارو قرش انا
 انولعملا دال يف دئاسلا لبجلا اذه ىلا رظناف نورق كضازب ناكل

 : وه ماشلا يف اشابايض هلعف ام غاو

 يبوبالا نيدللا حالص ةرجح
 هلوح نأ. لاق ةسراد ةلاخب هارو يبودالا نيدلا حالص ربق أشاب ءايض راز ام ددع

 . هذه داعا يذلا وه هنا نوركذت الا ةني”دملاو مالسالاونيدلا ظفاحمب نولعفت اذكها

 7 ةبقلا هذه حصن نا مزايف نالا اهيف تنك ال هالواو هداعجو هبعتب مالسالا ىلا دالبلا
 ةحئال لمحو 5ك اهدجوا يلا لاق 3 دوجو مدع اوعداف هب ابنا مايو ميقنو

 ةيظع ةرج مافاو ريس ريغ اكلم عمج تح ايوافم اردت تاوذلا ضعب للا عزو

 مويلا ىتح ةيقاب

 لدعلاب ؟اح عا ناكو رصمو ان روس كج يذلا وه يلوبالا ن نيدلا حالو
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 يب كلا

  7يا ١

 اذهو نب د الب نركب ةهلاخج يبلاو صوصخم نايا نوناق يروغل نا تلف ينع ةعاشأ م
 وه نوناقلا

 ىدوم تسر وخلا ثايب ثوناق :

 دحاو ساهشبو ىري ال امو ىري ام لك ةئراوملا فقو طباض داو يرو نسوأ

 يرودا نم ىقشيدملا رضان وبا سويلاطب نمؤنو عيب يف دب زي الو صقني ال ديحولا هنبا
 لداو يروخنو ةيواتنكسي ةدحاو ةسكبو ساهشلاو يروا عم شه يذلا سامشلاو

 نيما تاومالاو ءايحالا رنكل نيرهادلا رهدل قبب

 هظيغ نع امعر كدخض هبلا لصتا امو قشمد يف ةيظع ةئر نوناقلا اذهل ناكف
 لكب هلخب ابيف تلف. ةديصق هل تمظن اًريخا نيد الب يلا ىنع _لوقي لظ ةنكلو

 هلوقي ام لقيلف يوحي ن. ردكتي يذلاو يوجم ءادتبا يشو : يف :ديصقلا هذهو هنافص
 بيسلا وه ةنال ىسوم يروا ىلا ينع

 مثلا ضب غبأر نا اوبجتأ ال
 ادب مالسلا دنع اوليق مهنال

 انالعاو 0 اورهش لذ لايف

 نا © هادعاف ىس وم بالل

 هترمفح فنك ىلع متاح ؟س٠وأ

 لكو تارفلا ءام هراد ثوح وأو ٍ

 هديس عوس ىلا بياصلا يفو

 هعبصا "لب يف مرك نع داج اه

 اري ام لثم مويا لا |

 هتفيانو نه واو فوذح نيب أم
- 

 هد يدب هنقذ تصمصا دق
 . 05 - .٠

 هةعب رشيف | دوبع ىسوم نس دف

 مدع ىلا! داقنم ناك ايدج نم - 5

 اناسنا هللا قلخ لخبا ناكل

 اناسحاو مارا ليلا كالت

 اناثطع تب ىموه يببااي لاقو
 انا توما لشن نا تك قاقو
 . اناتهبو !روز اذ لثم ىرا الف

 اناونع :يرهزال كراجلا

 اناا دال فد حان ذنو

 انام يلو اناع ىف 13:16 هلو
 اناطعا نامالل

 سس

 اناهنمو امورحم لاحلا 2 ٠ توك



 يا

 1 دايك ةماقتسالاو ةفعلاو ميلا ة الو ةحاصتلا ىف 00 اد نا
 7 تمعناو )02+ ةمئاودبك دقو انيق فرمب الو اريك عمجي ناكف ليلا ءادب
 2 مهاردلا هذه ضعبب ىنبف رذثتقو ةدقل ينلا رئاسخلل اضن وعت رفاو غلبم ةيلعلا ةلودلا هيلع
 ّ هقب رق .:رم مداخ هدنع ناكو ةعدقتلا ضوع ةييظع ةصئكو ةنابكري رطبلا " الحم

 00 هوعدي نك مل بصعتلا اذه نكل هرب ءاضاب بح دج [بفلتم :يروطا كراكو

 ّ عمدجم انكو خم رج وا ةمدخت وا ةياغل الا هلامزب !هحا فاضا الو * يشب مهماع مركشلل
 00 ينل زانم فقولل نال فنقواا توب كحاب نطاق ضخ مهصخاو باك الا ضعب دنع

 7 انئاءاتجا ثناكو تاروذنلاو ةسئكلا داريا ادع اب ونس اَقلا نورشعو ةسمخ اهداريا

 ' يناال يدوجوب رسبو افي رظ ابدا اًرهام نكس رك هنرماسم ذتلا تنكو ادجرسن

 00000 لط يا ضلرب ال هلا : ل ةدوملا انين تلصأنو بيبط
 7 دياز نيل ةارعا نا فدصو ب ينيصوب نمل ةيئاحلا ةارادملا نع رخآنا نكا مل يفا
 امدنعو يوتج نم ءاودلا يتاطعا عمم اًناجي هنرزف ضبرملا اهدلو روزا ينئبلط راذص 0

 نيدلعلا نم لطر م اهئاطعال ىسوم يروخلا ىلا ينم ةقرو عم اهتلسرا لكا ت
 '  ةتردك ةربسلا يف انعاتجا دنعو دج تردكتف ينتربخاف ايش اهطعب 306
 و يننا تفرعو يزع هفلب ني كري رطبلل هدض لا رع لمع ت دتتباو انعصاخمو

 ظ عم نيذلا ءاسؤر 6 نو الب راك يف | عيشي راص هسدنر ىدأ هب ةءاعسلا ىلع لماع

 1 انيك اهيف عيب هدنع سايشل ني تا ا مهب رام ذيفنت يف مهنوفلاخي نيذلا .

 1 عجاريو اذه بهذي نيو هنزو يف اصقان ني لا و سانلا شغب ساهثلا ناكف

 "' عمنسب نيحو هلمع ىلع ةعحاخي سامشلا ىلا دوعب قرفلا ىريو ىرخا ناكدب نزولا
 ” ييبطلا نبا لتقو نيد الب هنا ةنع لوقي سامثلا مما (يحا. نا ىلموم يروا
 3 .سويناطو ولحلا دلاخ بيبح ليتقلا دلاو ىتدتساف قشيو ناجي ةيرق يف ينجايبلا

 | كر لاط ىلع هلشفأ وا دلاخ ينبح حدم نم لك رادو هاوعو نع ةاءاتل رسفاز 0

 ا ع ا

 رازجللاو جرترخياطمفل# زكوا7- - يطيل
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 نم اتفاكت امولو اقورعم نولمبب نيذللا نأ تدحو دقف فورعملا يف (ياو 0000
 يعيبطىدبم اذهف مهماجايتحا هدم شو دجنب مهنوفرعي ال سانا نوري فورعملا مبعهلومعملا

 فقدنا يدنفا نما لع ىدحيا

 ةده دعب تحصاو هندعو اك هيلع ددرتا ترصو ( يددجلا يدنفا نيما بيبط )
 دلو دقو نيتسلاو ةسمالظا نس يف وهو قي بح اجوزتم رئثتقو ناكو .هلزنم بيبط ةزيجو ٠

 دحا يفوهتايجن تس دوا لابساب بيصأ ذا الب وط شي ل ةنكل رمش! اذهب وهو كهل
 ةليل لك ' اهبحصت ى مخ عم ميدق لاعس ةباصم 37 ادوس ةب راج ةدايعل يناعد مايالا :١

 ةدم اهتجلاعم رمالا اذه لاونل مزاب تلق اهءوافش نكي لهو اهلاح نع ينلأسو اهتصمفن ٠
 يف نيتقعلم هنم ,لواننل اك را ديم ذا اذه ىلونا نا ينرماف عاطقنا الب رهش ٠
 ايكلا ةصالخ نييماركو حارق ءام مارك ؟٠0و انيكلا تافلس نم مارك نم انلءوم موبلا '
 1ذاحىلا تداعو لاهسلا امعبسهذو امام تيفش ربش دعبوكي ردي رواكلا ضم نم ماركو :

 سيبطلا نأ هرورمم ببس نا يل لافو دج يديفا نيما ءافشلا اذه نم رمسف ىلوالا '
 اذسهب بيبطلا هبتشإ نا زوجي كف تلف لسلاب ةباصم اهلا ءريخا اهئياع يذلا لوالا ٠

 يف لسلا اهضارعاب هبشت يتلا ةبرودلا ىجللاب ةباصم اهنال اًميفد اصخل رجي ملاؤا ضرملا ٠
 يف نيودمت* انوكي دبكلاو لامتلا نا اهنيب قرفلا نا ريغ ىليللا قرغلاو ىجلاو لاعسلا .

 ردالا اذه هصخب يف لفغا لوالا بيبطلا لعلو ةضي رملا هذه باصا ايايرالالا جلا
 تاوذب تفرعت هتطشاوبو ثداح لكل ينوعدب ناكف هتفث ثدسنيكا تقولا ثااذ نمو '
 فماكو يتفرغ يف تنك مابالا دحا يفو ٠ خبماما يترابم نم حدمي ناك هلال ماثلا ٠

 نال ةعرسب بهذا نا ينبلطو همداخ كيلا رسضحل صراف دربلاو ةرككب طقاسني جلفلا
 ىلع زي ملو يعولا نع باغو ضوالاب طقس م رحلا راد ىلا ”الخاو ناك انبي مدبنت
 يفوت يفافلا موهلا يفو ةيغامد ةيكس ًاباضم ترو افي رسم ثوجوتل ت"زالل ,هلاح

 اهم هتأي ا نينأرما جوزت يذلا كب نيدا هديفح ىلا ةهظعلا ةيبكرت فاخو
 بقع الب يسون اًريخاو ةيظعلا ةورثلا كلث ةدبف يغالملاو ركسلا هلذشاو هالوا
 ام نومدهب هاسالا نا فيك ةنم لعن يذلا ميظملا تيبلا كلذ ضوقلا ايكعو
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 ظ يب "5/8 و

 : لارول برسغلا نم هلوقد# كا ههف يتباكح مريخاف ف لجرلا يرض بدس ن

 1 ١ ترسو يراه تذخاو هلي ”ازيخا 3

  ةصقلا هذه هل تركذف تاذلا اذه عم ابوس عمسجن انك ( يعابسلا نطصم )
 - راطفالل ناغمر مايا دحا يف تبهذ يلا يو 0 هذه كييسنت ةدق ركذا ينا لاق

 2 ىدحا تاخد دعب ن م مراطلالا تقو نأ تار امو ةرادالا سن اه تاكل ته

 هيتااسو هيلا تمدقتف ضرالاب 5 ارطمو هديب هس 00 تا تيازو يوابقلا

 ينك ال هبئار ناو الايخ نيعتو ركب رابد نم ينا بنرغ هلا باجا هردكب بس نرع
 لزنم ىلا هجرخو هناصحب يلاو بهذ م ةيوس انر طفاو ىعم هتذدخاف هنادح ماعطال

 0 أ ناكو هبتار ردو يباح ىلع هناصح ممطيو و لكاب 3 الحم هيف هل د

 نمزلا عم ىقرتي راصو ةرادالا يف بتاكهتنيع تاونس سمخ دعبو ةباعكلاو ةءارقلا هيلعف

 جاو تاشورفملاو يرارسلاو يراوجلاو روصقلا ىتتقاو ىنتغاف اًبتاكشاب راص نا ىلا
 ' ثبهذ ةليا يفو !اًرورسس دادزا يلاعملا ون مدقتب هارا اك تنكو هالبلا نايعا زم

 ئدهراط نا دععبو هماما يل 8 دود“ ( هلوياغ ) ةقبشو هنورغب فتم هدحو هني سوف هنرابزل

 : ' د هل تأقو هردك اببس نع هلام بج نم خا افدكم نا رح هقيأر ثساجو مالسلا

 لفال ردبكتت نا ال ةداعسلا نم ةجردلا هذه ىلا ثالصواو كاقر يذلا هللا ركشن نا
 رثأقت الثا يردك بس كلل لوقا نا لا يننا باجا كظيغي ام يل لقف بابسالا
 صاختال توملا ثا يهتشاو كارا نيحرديكلا نأ باجا كيلع جرح الو لق تلف

 ةمرخ كال ركشا يلا تلق اهنم لجتاو ةيلصالا يف )اح ركذتا كتتبار اكوا لذلا نم
 مل هلاريغ 3 و همامأ نم تفرمدهناو ادد ت د ايف يفارت ال ناب كدعاو كريض

 خاصي نا نادالا 1 نجي ةقيقطابو ٠ ةتوه ريش تام ىقح ليوط تقو هياء يىذ

 ىرت اذملو [بباوث هل مهدي ال يذلا هللا نم لب رشبلا نم ةافاكمب لمارم ريغ فورعملا

 يف هعرزت نوخرتلاك ةناذ دحن فورعملا نال رمشسم حاجن يف فورعملاو ناسحالا يوؤ
 . لخرلاقالخا ةفرعملجالف ىلاجرلا !:ناديكلا رهط اره فورعملاو رخا لحميف تبنيو ل

 يدا لوق عبثا هبنتجا هركئاذا الاو هعم هدعو لحأت هركذ اذاف ًاًقورعم هعم لمعا

 نكلو كاليح قبطي النا اهناح نمو هرم 27 نال هيلا تذدض | ند رش يبا ف رشلا
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 ٠ : ادج نا نالزنم وه رهو
 1دلو رشع ةعبس هل دلو هن يل لاق دقو برغتسم رماف دالوالاب هقيفون .مدعاما 31 ٠

 نيما هديفح الآ هإس نم ب مهلا ريغ اوداواف ةويمش وأ

 - ىرتخا نأ ديلا ليلا ترد ل يملا امرت كابا نك : ناار
 ٍَُط هطيرأ ت الف 2 1 راما اذه ناكو ىرخا ىلا ةبج نم يلقنبل اًرامح

 يدنفا نيما 3 ىلا بهذا الو ينةلقيو متزملا هتوصب ناريإا قلقي ناك ةياديصلا باب
 رضي يح ةبابع ال أم ىلا ىرهنلاب ءادبي ناك هناريغ بالا برق هطبرا ثد؟ ١ يدبجلا ٠ ب

 انبي مايالا دحا يفو هنم لما تنكف فاطاب <يلا رظنلاو اًنايحا توكسلا ىلا يدنفالا

 احا ١ اذا صوصالا م هب تيار راما ركذمت هما اييضرفا اًباتكارقاتنك
 ١ وارا يتم ناااهب تبارف دادش نب ةرادع ةييم تارقو هقيبد اهني ١ اوطبر رامح ةقرمم

 را انا تفرعو ايبط ةلأملا هملد لاعا ترمعف لمصي اليك ليز هطير هرجبا ثوص ءانخا

 قيونلا ىلع هف+ت ةكرملا هذه اه راو ىلعالا ىلا اصودخ هليذ كرب قمهلا دارا ىتم
 ةلوالا ىوفا ةسرغ لا نإل برجا نأ تياثرا كال هقيم لطبيف هسبنذ لقثا اؤا اما

 ندب ةهرب دعبو هليأب هيطرو ةهاديصلا نم ايساحح رابع صم تالا 0 000١

 مب 202 يك نوت

 كلذ بيس ىرال تهتف هبحاصو راما ع مثل رع 18 تروس راحخلا و عما اه

 امو هبناجي رم نم لكس فري يذلا راما اذه نأ لوقب نايعالا نم .ةلزعر يدهاشو

 عفراف هسفرك رضي ال هقيهح نا لاق (كجاض هتصق هتربخاف هليذب قاعملا لقثلا اذه
 كدض قبنن نرراملا عدن الو ءاش ام قهنب هعوو لفنلا اذه هنغ

 يلا تلصو الف ةيلديصلا ىلا اًيهتاذ تنك نيب مايالا دحا يف ( كنورفلا ك١ ١
 تذخاف ةطلبم ابلك قثمو هتقزا نال يف راما طقش يومالا عماجا نم ةيلامشلا ةرجلا ٠

 ةثالث ةدم انا هءواذا تنك لجز يب رمث باكراب ةقلغم يلجر تيشو يدب ضرالا
 3 ىلا اريخاو 20000 ضد ةلاخلا هلبب يئارو هرقفل ارظن رهشا ا
 لف راما ك4 ؟ نا هلوجر انماق تضم الو هدم لجر تصلخت راما كسمو 0 1

 00 هشرعفو جابركلا تاوانث هيلا تلصو امو لوالا لجرلا فلخ تعرساو

 ينوااسو يننوفر هب اوناكو هرواحلا نيك اكدلا باعنحا نان دج اجيبك تنكو ١ ايلا ارض

0011 1 1 

 نا اللا

 101101777 ادد د دي 00



١ # 5 

 1 2 م نييلارما صاصق وه باذعلا اذهو باذعلا نم هنودباكي © ملل
 ٠ هتدعم ملاو هعوج ركب علاج لثك هلثمث هب رعشب ام ينج ىتح ريقلاو بعبلاو ءانملا نم
 ' 3 7 0 روضحلا ناكو 0 ءافجا شاقل مالا اله نا مع هعطقإ

  كالذلو نيلحف# توكمللا اما مسحت ثاينغملا ديزي خارمعلاو جايملا اذه نال ينساب
 نها امذا 00 ىلإ ندع نراعتي نيسانلا نم ضعبلا دوجو يرورعفلا نم هنا ىرا
 1 هميف 7 لدن ةراشا يدب ال وأ ىطمشيو بآل 31 ادبو صخم ةفيك اَوا عماسلا

 جيتا نا نم ًالدبف انا اما ةيبرت ءوسو بدا ةلق دعت ةدالبلا هذه نال هل ليق ام
 - نيناه 2 تسلنو (لُف تدخلا نيداملاو نيعماسلا مان ةدالب ربطا وا نيفابلاك
 تظن ام كاهو ىليلو هراس نيثينهملا

 ىليل ةتاجا ماعم ليأو
 مالظ ادبف .اهرعش تخراو

 يلبق ميهاربا ءابالا وبا

 بلاقم هيف هل نوعرفو

 ىموأ تأر دوهملا ما ينف

 ىسيعب دب دويهلا لاق دقل
 انيلع اذكو اندالوا ىلع
 ينجب امد ىودطاب 4 را

 ينب د ضرف م أ ناب تح
 يراوغ ىوقث تار نا 1

 يند وفعل كشا الو تخحرف

 ارام ادغن اميبج ردي
 اراسردلا اولاقرد )ا تباط
 اراحو رغص نع 0200

 0 داطاك دار | يلع

 ىيلعلا يف يدا َُط

000 

 اراص رهدلا لوط بولدملامد

 اراقو اهتبورب ينتدازف
 ارافنلا تربظاف ليبقتب

 اراذعلا ل تويم قيل

 ارا تذعا ميقا ناو

 7 يددجلا ةريسانم وه يذلا يددملا يدنفا نيما كلم تناك ليلا قوس ةياديصو
 1 هذه هماقا 6 اهنا اهيتفم ن 3 كيا 3 5 رم 86 م ناكو 5-5 00 0 يقل

 0 وعبا 0 لح قا واع غاي ىلع م ع ميظنت شال م نها
 ل ناكو رابتعاو ىغو ه هأجو

 يركسعلا ىنشتسملا تار ّق هلحمو هيذت 0 قشهد لها
: 

 من ةلودلا هتسروش سأ



 د "5ث دب

 هراشب نموجوجوحوح 2 ىدانو جلإلا قطن
 هراشب بنا نا ثبحو ببيلاود ةطساوب ا ءام نوجريقسا ناركب ثيبلا يف ناكو

 يثاب ام هل تملظاو ىنعملا اذه تروصن البوط ناك
 يناهلا ىلا نيعستو اعاب نيعس  املوا ناركب اهل اًراو تنكس

 ٍناشطعل ام اهنم ينئسا َّ املوط لثم ”البح ىلا : نارك

 ينانغا نيلبح نع هلل دجلاو اهقبط هاج هراشب فنا كنك
 هلثدرطف م هندجو دقو

 تاوزلا امأ اموث باب ةراحي ماشلا يف 5207 5 « ليلا قوس ةيلديص »

 فثرا تيأتراف تاونقلاو اجو راس باب لثم ىرخالا ةيجلا نونطقي اوناكف اينغالاو
 تقفثاو اموتباب ةيج يف قبا هلبقو ربظلا دعباهيف نوك | ةيجلا ثالث يف ةيلديص 'يثنا
 فيس يعم اكبرش' هتلخداو ةربتعم هلئاع نم يليئارسا يحراف نولس هعما باش عم
 يلع نوددرتب اهتاوذ عم راصو ةفئاطلا هذه ةقث تبستك ١ هتطساوبوةيل ديصلا
 ٍلعاو فطلاو ىنغا نم تفولا كلذ يف ةفئاطلا هذه يلاها ناكو مروزاوىناودوزي.

 انوبساو يحرافو ي رارهو اباعمو يلو بماتسا لاك ةينغ ةحيظع تارا اهيفو بعشلا .
 اناحممبم وادا هتفاط ءارقف لسريو يل اًقيدص يشابماخاحلا ناكو ىرخا تارسا ةلمجو

 نيوعدملا لوا نوك ا مهل عادوا مثدنع حرف لصح الك ناك اذهل

 تناكو ماشلا يف ايناملا لصنق هكيتوا ويسوملا يكحلا مياح'ىعد يملايللا ىدحا يف
 تال الا فزعو ءانغلا أدتا نيحو اهيلا تيعد ينلا ةليللا كللت ةحهب ناتبنغملا ناتاه

 الف يتعنص ربتعا لزا ملو تنك ينال اًرورسم ًامماص دعقملا اياوز ىدحا يف تسلج

 هجولا يتعنصم اتناكو املا اًفاخشنا الو ةهخرلا اهتاوصا عمسا نيح اشيط الو ةفخ ربظا
 امهتوصو اهلامج نع الضف اهفطلب نيرضاحلا هابقنا نابلجتو لملاو ضيبالاو رمحالاب
 توصلا عاتسا ٍبحا يننال دج اًرورسم تنكو ةرهاز ةيهاز ةليللا كلن تناكو
 ممروعش نوفخي نيذلا نيئارملا يلع تقفشف يتاساسحا تك نم تقياضت ينا ريغ نسحلا

 م 0 ا



 سلال
 10 تفس ط1 ا فد دع ص سس همس سمج

 3 هترشاو نالغا تبنكاههف ةافالا 1 تمزعو ماا يف يلم تراك |
 هصن اذدو ةيبدملا

 ينبعلا مدنا ةسردم ليلا ودل 4 رولا 1 0 ةنيدملا هذه ىلا مدح دف

 9 ءافش دعب الا مارا لا 1 7 انا

 ماحدزا ناك يناثلا مويلا يفو ىلع [ميظع مجاور ةريخالا ةلمخخا هذه تلعجو
 مهتنبأ هج تأدتباو رادلاب مهتنفصف ابرقت ىمشا ةاملا ىلع نوددزي مهو ردقتي ال ىذا

 ١1 لأ قمح نع هاسراو فصلا نه هجرخا ءاقشلا لباق ريغ ءاد ىرا يذلا تنكو

 يف اوقبب نا مهيلع طرتشاو ملل ةيلمحلا ءارجال يلزنم ىلا اودوعب نا مهتفلكف نوفابلا
 ةيعانص ةقدك تايلمج نع أهم تن رحاو مانلا ءافشلا اولال ا ةفرغب يل زخم

 0 نيرذلا نم اوناكو نايم ةسبخلا ىنش مايا ةيناك دعبو « ءاقرز ءام» انكرتكو
 ىلا اوبهذي نا مهتفلكو ةعمللا موي يلا يددع مهتيةباف مهامهإ ني روهشمو تاومالا ماما

 دغبو ي دنع اادياهر مهيصع ثيقباو يلزم ىلا اودوعب ناو يومهالا عماجلا ف ةالصلا

 اهميقباو ةيلمش اهل يرجا نا يعم لبق تأ ةيواسلرف ةريأ اهتيطعاف ءارطش اهنيعو ةيموم ا

 اذهو اهئافش نم بمص اهاري نملك ناكف اهتعنص ىلا تداعو ءافشلا تلان ىتح يدنع
 نم اوناك نيعلا ضارمال نيصوصخملا قشمد ءابطا نال حاجنلا يل ببس يذلا وه لملا

 نه تجرخ ةدم دعو ينافنكلا ةلئاغ ىعدت يرخا ةلئاعو رغح تنب ةلئاع نم نيلاجدلا

 نأ تررطضاو ينيبخدلا كالمةينوراملا ةناكري رطبلا قرش "الحم ترجاتساو لوالا يلزنم
 ةيحاص نم ةعتماب ناك هترجاتسا تنك يذلا لوالا لزنلا نال ةعتماواناتا يرتشا

 د جلدلا كحك ناكف دزاب ديلب مسالا أديب لجر يلع ددرتب 0 « هراشب »

 هل تاقف ةدوربلاب هسادحا عدا رع هعلتمو هدب

 ةرار احا حاص ديلب جلتلا نمل

 5 يكل



 00 | دو تكرم حرس 0 رك
 ا
 ا ع
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 قبدصتلا مزاي يل اولاق ةطبضملا تملتسا الو هتفيظو ءادا نع | زحاعو مرهنا يلا ١

 وهفعو ىنغلاب رييشلا مدر» كب نائع رمح ةفدصلا و ماشلا يف ةالرلا ركرم نم اهيلع ْ

 ماشلا نا بهذا .ينفاكو 4 تؤفرعلا كلما ةرايز ي ىلا ةيالولا يف ةرادآلا سلم

 اههلا مباقو تماست# ثرهذي يي ءاول ةرادالا سلجم ةطبشم يلع ب دصتلا لفبكتو

 اغلا ديبد
 دعب .ةراشالا نال يعيبطلا ابعقومو اهخيرانل اًرظن ايندلا يف ةئبدم . ميقا 7

 غغرمو هاه شب 00 ءاملا رواج ام رانخاف الحم نكسي نا ىأترا ةيودبلا هتلاح
 يف ابنا مهضعب بهذو قشمد ريظن طورشلا هذهاندالب يف ةعقب عمجت لو هيشاوم
 ضرالا يف شاع هدرطو اهنم هدأ جورخ دعب ناو ةاروتلا بايع يذرالا سودرفلا

 ةنيدم يو البا ريظن اهيف يتلا ءامسالا ن نم كلذ ىلع اوادتساو اهببرغ ةنئاكلا ةرففقملا

 يغرالا سودرفلا قشمد نكت ل ناو ٠ اهيف ليباه هاخا لتق نياق نا لبق ٠ ةيدق
 روحو ناجوز ةهكاف لك نمو نبالاو لسعلاو راهنالا اهيذ ةنجلا لاغم ك.ث نود اهناف

 لام اهئاب كش ال اهروحو اهلسعو اهنبلو اهتيكافو اهراهناو قشمد ىأر.نمو نيعلا
 نوريهكلا ينمدقت دقث اخي ران ركذل ضرعتا الو.ةرسضاملا ةنجلا يش وا ة|بةتدملا ةبجلا
 نال اهيف ينلا ةميدقلا راثالا ىل تاي رفحلا مدعل كللذو ًاضماغ لزب ملام هنم ناريغ

 فب ةعقاو اهنال ىلعالا نم ةنس لكابيلع طفاستث يتلا ةب رئالا اهببسو 55 انبات

 ذا اهمدق نع اًديش ر ” الو ملظع ق ةمع مزال هناي رفج نع فشكلا اودارا ولو: لهم
 | يتشمدلا رازاعيلا همداخ ذدخا ةناو ةرماع تناك ليلخلا ميهربأ مانا يف نا مولعم وه

 دقو ردا رحي يس رئاس نكرم ةيطاصلا نم اهتيبش دقف اهيف هتبار اهالا لوقا ألو

 ابيلا- تلصو الو بزاعلا جاوزو جوزتملا ة يباتنكب رفاكوه اء اهلها نعو تركذ
 ليعز وهو ةيالولا :ةرادا سلجم وضع نيطسغ هي ذنفا هللادبع تدب ٍُُط ل

 ىلع .ةقيلللا نكملا ام :نيودجلا نيتاذلا يده ةدعاسم نع اًريقو مدرس كلب اثق ٠
 يف الحم 3 ةطبضملا قللا دعا ل اكع نع اهقرفو قشمد تيار امو لطيفا
 هل بحاصو يمت | ناك يذلا يوما ةصاخ اموت باب ةراح



0000 

 لحر دق منهج ىلاو ينشلا كله ردصقمب هوخراو مانالا زاف
 رازؤلا ةافو 15١5 ةبس

 ا ناقللا اهيفو هبناجب ءانبلا نكي الو نالل اهروسل زب مو ةيفرصتم رم نالا ف

 | دعاصو تاون 0 س نم مههلع م ءوكحا نومرخا هلخ كب يذلا ريهشا|

 35 نييبابلا ف معز وهو ايفنم ميا دالي 00 ادد ين 8 از 0

 07 هيا[ الو را خدجاوخ الونم اق اي مفي نعل 0
 بح وهو اليل مجريو جري هناصخا ةرايزل الا هلزنم نم جرخي الو هنم نود رقملا

 عيمجا نع

 "لك" نم نونأي ماجمالا ناكو هياع لعل هنيدو حلم ا ا هنا ليق
 هدلو نع ابئان ميما لبقتسي يذلا ناكو هل نوعضخيو ةيحا

 بدا ماع فيطل سفنلا ميرك ملكا حيصف هلاجنا ركبوه « يدنفا سابع»
و بإرغ نه ميما لبقتسإ ناكو راقوو مارخحا سلحم هساحم

 5 : رو هعم نوفحابتيو بسب رآ

 يوق هاراف للام ضعب يف ثحابنن انكو تارم ةدع هئرضحو هعم تساج دفو ص

 بهذلمللا اله بامضصا هروزيي دلبلا ججراخل صوصخم لحم يف نثد هللا ءاهج يفوت الو ةححلا

 هلل ءابب ربق مهاوسو ماجتالا روزي نالا ىتحو هفلخو هيبا ماقم يف يدنفا سابع ساجو

 بنو ههذلم يف تاخد ثايكيرمالا تاديسلا ىدححا نا تعمم دتو ةينيد ةرايز

1 

 رو يع كدا تلوم ياعم ل

 2 ية وش حل و يطا من يرو سمول ل

- 
٠ 

 ةيظع بادا اذ هنا هعابتا ريس نم لدتسي و هنع لوقأ ىتخ هبهذه نه نبش معا

 اكع يف يلاغش
 1 نيذلا ةلمح نمز نيعلا ضار ًاصوصخ نطلا ةعانض ا فت يك“

 0 نم ا ضايب هيايع َُط نك يزيا يدنا رو و يفاقلا مث ذوع ثنا

 د بتارو ةيدإب نط نوكال ة ةر اذالا ساجت 8 ةطيذم 3 جرخاف ينألاكه دارا

 ينابلاتبالا يتسوج اككع ةيدلب بيبط رخئموب ناكو يرش ةيئاؤع اريل ريشع ةمخ ةفيظولا



 د ظ .

 ارااقف مهسبحو ميكسمب رماف ةنيدملا برقب (ماورا لفث رجلاب كئالف موب يأر ارا نأ
 اوناك نيذلا نينوجسملا لقب رماف ءالوهل اهيف لحم ال ىأالم نوجسلا نا مهكسم دعب هل
 ماورالا مهناكم اولخدي ناو الوا ٠
 كيش "ننآلا ناكف لفس ةيناثلاو اي ٌةدحاو نار ع يف لجر ناك 1

 ةدلم نرحب 5-1 نا دلاو نم بملاو جوزتب نا دلولا داراف للا ىالاب
 0 دلولا عن جف ةتفرغ بالا باط حرفلا ىهتنا امو لعفف هل اهبعجري هدعب و حرفلا

 هربا سد 7 لاق كيو ام هل لاقو هيلا ءاعدف رازجل وكنب نارطضار ا
 ا لاو ,هسار ىلإ دن مفرو لعفف نيم واعد يف يتلا بيلصلا ةراشا لعش نأ ٠

 1 قوف نه بالا نا كافك هل لاقف نبالاو لاقو ةردص ىلع اهعضوو بالآ !

 اذهل دلولا عض ىلفسلا يف تناو ايلعلا ةفرغلا يف كوبا نوكي نا مري تحت

 بهذو الا
 لدع الو ماظن الو لقع ىلع قبطنت ال ةبيجم رداولو ةبرغ صصق راوبلو .

 طبضيو قدشبو لتقب لراك دقو دابعلاو دالبلا فونت تناك#لب ةمامش الو

 كري الف نيدلاو ىرفتلاب رهاظتب ناك هلك كلذ عمو جيرخسم هييت#و كالفالا

 يف ديرف وهو مويلا ىلا اماف لزب مل اكع يف ًايظع ًاعماج ىنبو جحح دقو طق هئاواض
 هيف لبق يذلا نمو ءارعشلا ضعب ةخكرأو هتول سانلا حرف رازجلا يفوث ااو هتغانض
 ' خجيراتلا اذه

 غم هلواعي ال مثاغ هدا“ 2 لف الاعبجرت و رورمسلا ىفاو

 لمع وا ركفت نا ملاوعلا ريش ىدرلاو .منالاو ملاظملا يع
 لفر دق 'ئىواسملا بوث فو انطق ىرإلا قف دين ربل كل دمخا

 لفح دق لئازراب نكلو يدبي رذاج لئامنلل ىلا 0
 لمي ال يذلا روإلاو طمقلاو ابولا مث الغلا ناك هلايحب

 ىل+ولاو يدضتلا باغ ىلا اذه اذبحاي انعلا لاز ةتوبو '

 لزي مل مج يف كلابلا ضبق ارسسحم كلام دنع زدقملا ع 11
 لدفعاو كك>باطو زايملا كلبم - تدب دقق نواب كرو هلل

 الكول

 و 8

0 



 ظ 5
  ةنااون اونظو قيرطلا يف هوانتيل مازع نوبلطي الايخ نيعبرا سرا هناف رازجلا اما

 رودغر فيسوب ريالا اما نيبئاخ اوعجر هب اورثعب : امو هوبقعتف اديصو روض ةبجل هدجوت

 3 كعب رازجلا اهثاقباف يروخلا
 "< ىلا ججي نا رازب زا دارا ةيلاتلا ةنسلا يف «روددغو فسوي ريمالا ىهتنا »

 ١ . يروا رودنغو فسوب ريمالا قدشي نا ركتفاف بيرازملا ىلا لصو ىتح بهذف ةمركملا
 ش نأ ىاترا م ايهقنشيل اكمب هليكو ىلا "١ رما لسراف لبجلا انتشو هبايغ يف ابره ال

 1 0000٠ ةعاس دعب لسراف ايهتم كلمدي ام رسخي اهبقنش ناو مثارد امهددع نوكت امبرل
 ''[عئاقباب ؟رمان نالاو يروخلا رودنغو فسوي ريمالا قنشب 3 ازيا قس هع لل
 ا هقاكب لوالا لبق اكع ىلا لصو اذا هنا يناثلا لوسرلا دعوو جلا نم انعوجر نيل

 ” نم الجر رثثموب ناوبدلا بناكن اكو لوالا لوسرلا لبق لصوو رازجلا هرما ام لعفف
 0 رماوالا درت تناك هيلاو سكذوثرالا مورلا ةفئاط نم جوركس ةرسسا

 9 ا دا را مورلا ةفئاط نم ةريسالا هذه نا « جوركس ةرسسا »
 1! يف سكذوثرالا ربطضو كيلوثاكلا مورلا نع يناجي ناك هلال يروملا رودنغ دج
 3 ' ىلارمالا سف لوالا لوسرلا لصو ىتح هافخا يفاقلا ردالا هلصو ام ديعف نادبل لبج

 . ٠2 2 قبشلا لبق ثام رودنغ نا ليقو لاح امبقنش يذلا ليكولا

 وودنغو فسوي ريمالا قتش فرعو كم ىلا رازجلا داع ام (رازجلا ماظم )
 ' جوركس ةرسما دارفا لك لققب رما ىرج يذلا شلاىلع ملطاف هرم( ةفلاخع ببم صخ

 ' ةيجوركلا ةلئاعلا دج وهاركذ تدلوو رصم ىلا ترره ”الماحأةأرما الا اهنمأ قاد
 ' ةصق ينربخا يذلا وهو ارتثكلا ونال ذوق ناجرت ناك صاع مهنم تفرع دقو" ةيرمصملا
 / ةذه نم توربب يف ةنوادرفلا ب بطلا ةسردم ا ذيل َ ١8/17 ةنس ايفو هر

 "ا ةريخالا ى يتايس يفو فورعملا جور روكا نالا وهو بطلا سردو ةرسالا

 ا ةييرم لجو وهو ةلياعلا قاوب نم جوركس سايلا هجاوحلاب طابمد يف تفرعت رصم
 : فراعملا يجب رامتلا

 رازملا لمح اذام ماشلا يف ثنك نيح ريبشلا هقاشم ليئاخيم روتكدلا ينربخا
 ابا يلربخاو هفاشن ةرمما يف كلذ انركد دقو رمتلا ريد ىلا هدلاو بره فيكو هدي



 ع ا

 وارودنغ لاقو رازكعا ينم ةبلظي اك لعفا يننأ ف.دوي ريمالا لاقف رازهيل مهتاباقم ني نيح ا

 ينملكو فيلا اذهب قنغ نحطق ؛ ءال هللاو لاقف مازع اما هيطعال بهذ يم-ج نزوبلط
 عضوف رازإعا ةبقر عطقي نأ ديرب 5 نم ملل لاقو راز زج اميل طيش مولا يفو ايم مه
 نا لبقف ينبذؤي "يشن ترعأ ناو كالذ تلق يذلا انا لاقو هفيس ةذبق ىلع هدي مازع

 ثيخو ( مزافع ) نير هل لاقف انكدح ايسايم رازجلا ناكو كسار عطقا كننوص ماطب
 ةعاض ننرشعو عررا كع يف ىنبنال كنكو كنءوفغا اناف ةجورلا هذهل عاج تنا
 ىلع راس اذا ركتفا هناريغ لاح اكع رداغو مءارو توملا اًبساخ هماما نم مازع جرف
 انيبو ةينونجلا ةبجل بهذو قيرطلا ريذف هولتةيل هفاخ سانا رازإلا لسري ةداتعلا قيرطلا

 ةكرعملا تادتباو مهمواقف هجين“ اودارا ودبلا برعلا نم موقب قتلا رئاس وه
 هذي 3 "لك انف مايا نم يبرق ناكو ادحاو مهنم لتق اًريخاو مهنيب
 ةارمأ ةفيخلا نم تجرفت كب ريس انا ةعبخ اب برعلا ةداغك لاقو ةمي> بانطا ىلع
 لجرلا هدلاو زوجملا هله تناكو هنع اوعجراو 1 راهتسا هنا برعلل تلافو زوجت

 مازع هلتق يذلا
 نال خهيدبا يف هغوفوا دب ال نا اوركتفا هبع برعلا مجر الو (ودبلا ةورف )

 لاب ل ال يبف اهرزو لئاق هنا ثيحو مايا ةثالث نم رثكا هريجت ال ةميطلا ةبحادض
 هل تلاقو ليالا فضن مازع تظقيا ةاردالا نا ريغ نيدئيلن» ,وكرتف هرره مدخل اهدبج
 ةوقلا نال ةعالا هذه بهذاو رق كنع مفضا انف يب ترجتسا كب كو يدلو لئاف تنا
 هدالب ىلا عجرو قيرطلا ة ةنأيم هتطعاو نولفاغ كنع

 لفقلا مهاد نيدلا ؤدبلا ريغ اذهب نورت موق ياو ةؤرملا ةذه دجوت نناف

 ثذَع دقو يراربلا ىن :كارس باو تحاصن ينلا ةفاهشلا ري 1 نفالا اذه امو بهلاو

 منعا نا هغلب دقو دالوا جوبلا نم برعلا ل نا وهو جربلا يف انذالب يف انف مظعا

 لغفف هب اًريكسع هدلو لئاق هيلع لخو بارطضالا اذه يف وف ايو ءاطخ لئقلاو لذق
 مو ىتمنت ال ةماهش هذبف لئاقلا صاخو لوتنملا ةوخا هجو نم هبره ىتح هدب لك
 سن مالسالا نع اًوضعو دالبلا رباكا 55 دمتو انذالب يف اهركذ لزب

 رع .يلا مجرتلف نائب !ةرادا



 - يفي يلركلدلا لعقو ةناثسالا 1 هلوصو لبق هبكرم يراص يف غابصلا مهرب 0 يي 17.

 01 1 لوالا يملا دبع ناطلسلا مابا فش” ناو ردا را لاا نب هذا

 رازحلا
 - يلم ماباب كبلام ةمدخ يف لخدو رمهم ىلا ىلا قانشب نم لجرلا اذه لصا

 0 نر لدقل هلسرب ناكف ةوطس مهمهثخاو كيلاملا نك لل ناك يذلا كلب

 9 رازج هوب كلذل فيلا برضب ربثشاو

 .ةنال لش ف هنامخا تاوكبلا دحا لتي نا كب يلع هرما مايالا دحا يفو

 : ىلا برهو هسيئر نم رازجلا فا كيلا لتق يناثلا موب يف دنا ريغ هل اقيدض ناك
 ١ مث ةلايلغا ضعب ىلع همأرف ا يلاهشلا فسوي ريمالا نانبل يف ماما ذئتقو ناكو اي روس
 ' يذلا لحما يس اًروس اهل ىنو اهنمحن هل ةحضاخ تناكينلا توريب ىلع اك اح هلعج
 يذاا رمعملا رهاضدي نع لسان 71 نع رما اسهر رود*لتيغءارو هعنالا هلو

 لاومالا#ل عمي هلعجمم هدب ىلع ملببل يلقيسلا بوقعي ىمسم هصاوخ نم الجر هل لسرا
 نك كادهو ةناعسالا ىلا اب راه ترف هبوي> تالتما ازا ىتح لعفف دالبلا نم ةيريهالا
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 احلامنا لالكولا 1م زج ابلاو عجرو تنولا الذ يف ةالولا لعفت تناك البلا

 1 ةراث تراكف لكما هيف برغ ىقح اريثت < سانلا مب ٠ ءادبو نائبا ليج

 الق ؟ ريشب ريمالا لبجلا ىلع ءىلوامل اًريخاو هيلع بضغي اًروطو فسوب ريمالا

  اهبعمو ىروخلا دعب نب يروملا رودنغ ةقفرب اكع ىلا ريح فسوي ريمالا برهو

 مازع تدب نم لجر

 عم مازعو يروا رودنغو ف سوي سيمالا صق
 هدر هراوج يف :سيماوجلا ميقبو لحم يف هفويض لزفي نا رازجلا ةداع نم ناك

 يف ملزن :| اكع ىلا ماز رعءو فسوي ريمالاو ىروخلا رودنغ لصو ام دنعو هفويض هلوقث اع

 'ٌ نولوقو نولمع اذامب نورواشتي اودبو مهمون نم اوقافتسا ليالأ فصن دعبف لما اذه



 ع
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 سلف نمافلا ليلا يس شن نبال دمر رماش كنا لوت 1 دعو افيحو و كم ايت

 هباه ىتح دج هرما لوفشساو كي ىلع ىلوتساو هنوخا عم عزاتتف دفص انك اح ناك
 بلاطو رمثلا رهاضب ريمالا دجئتسا توريب يف فموي جالا لي رارإا د انو عيمجلا

 هلوشب ٠

 ىلا ىناو نييسور نيبك ره صاضر رجاتساف ارب اهرصحي وهو ارب ثوريب ةرصاحم هنم

 أم دعب اف ركذنسو هاذ لس ةمواقمل ىلع رداف ريغ هسفن رازجلا ىارالو ,ارصاحم ثوريب
 ' تنوكلا نييسورلا نيبكرملا ناطيق ناكو فسوي ربمالاو مثلا رهاض عم ءارجا يذلا
 هدم نلطَو فسوي ريمالا ىلا ابل تو ريب نم رارغا ثا يناوح
 كا يفاوح تنوكلا ماقاف رخالا فصنلا قبو اهفصن هل عفدف فيراصملا
 ءارعشلا ضعب كلذ ركذ دقورت الا فضلا :ىفوسسا ئحا نافطسا لافي دابلا َلَع

 يناوج تنكلا ىنأح انع رازجلا بهذ
 ينعللا يف انعقوف لابس نمادصاخام

 هصاصقل ةيلعلا زو دلا لبق نم بك! تنا انبح ةنسنيعسن وجي رمكلا رهاض رمعناكو
 ةبراغملا نم ركسع رهاضل ناكو نادوبف اشاب ينمح ناطبقلا مسا ناكو هنايصع ءارج
 ىعدب نأكو ناطبقلا يضري نا رمعلا رهاض ىلت ةبراغملا سيئر راشا اكع ترصوح ني

 رهاضل ناكو هنعوفعلاو .رمملا رهاض لست ىلع ناطبقلا عم قفئاف يلزكلدلا اها دمحا
 ةموادب رهاض ىلع راشاف اًضيا هل اًبيبط هذخما ليخب هنكلو !"دح ينغ ينارصن راشتسم
 اودوعب و هنع ةيراغملا لصفنا رثثددع هيارأ لثتماف ةيراغمللا سئر ميطي ال ناو برحلا

 لبجلا ىلا برهو ةنيدملا نم جرخ هناوعا نم كورتم هنا رهاض ىار نيو برحلا ىلا
 دئاع وه اهيبو اهذاقنال عجرف ايارسلا يف ةيقاب تناك ةيظح هنره ءانثا ركيفا هنا ريغ
 تابسو شابناطبقلا ىلاهوذخاو ةسار اوعطقف هلتق ًاصاصر هياعقلطافآب راغملا دحا هعبت

 مرا دج رع اا هر | ةئعسا ناكو رمعلا رهاض راشنسم اوكسم كلذ دنعف ةنيدملا
 ليوط دعب و فرئعي لف مماردلاب رقي امدلا ان رم هوب ريفف توريب يف مويلا يملا غابصلا

 اذهو ةناجرت ناك يذلا ناكسيسرفلا ريد يف مهاردلا عدوا ٌهنا ليقو قار ةتادملا

 ةناتسالا ىلا ناطبقلا عوحر دنعو يءالم قودنض نيرشعو ةسمح نع ةرابع وه لاما
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 ظل صك ااا

 موب ىلع ٠ اندفع ةادحلا دوجو قفحت ألو هبف ت :؟ يذلا لزنملا ل1 هه لعو كذب

 يطع مم تاذ ذ تناكو اهتجرختساو اديص ءآبطا مظعم روض اهتبرجاو ةيلمعلا ٠ ءارجال
 ' قو ةلهللا كلت هبلع ربسلاب هلوتبق نم جاما روعاف هجاوحللا طلاو مالفلا نسل !ًرظل
 1 ظ مانلا ءآفشلا لانو ةبوبلالا هل انجرسا ثلافلا موبلا

 4 ٍس يلا مدقن اش تبارف اروطنينه ةسومفم يف تنك مادالا دحا يلو“ ٠
 1 ذم يف ةيلمعلا هل تامع يذلا دادحلا يركش وه هنا ينربذاو

 1 كب تاحرف يلاخ نبا ناك اديص يف ةدملا هذه تا ذاو (اديص يف يتبطخ )

 1 . نم رشع ةعبارلا زواج ال ةروصلا ةليمح ٠ تناك هتجوز برافا نم ةاتف ةبطخب يلع روشب
 7 ايفو امجبطخ راصتخالاب للقلا ةطيسإ ءانسح رظنملا ةليمح اهتدجوف اهارنا ادرجوتف اهرمج

 ةسردملا يف اهتعضوو اكع ىلا تبجون ينبطخ نم ثلاثا موبلا
0 

 7 يأ وكلا ةيقينيفلا ةغللاب ىعدت تناك اًدج دبعلا ةميدن ةنبدم يف

 ْ نم هلمر نوجرتسا اوناكو جاجزلا لمع نييقينيفلا نمز يف ترهتشا دقو قارثحالا

 اهاعد دقو رصمب ةسلاطبلا ةلود نمز يف ةربش تدازو عطقملاو يناهعنلا يرهخ ”يطاوش
  ىتح نيببلصلا مايا ىلا املاح ىلع تيقنو سرامل وطب يأ هممساب ةلئاعلا هذه كولم دحا

 ظ | دوييلسلاو ةرم اهيلع نولو:س مالسالا ناكر ع انحوب رام اهومسو اهوحتتْلاو اهورصاح
 2 هالبلا هله نم مث سها لحما نا ىلا مهدي تيقب يتلا ةدي>ولا ةرلبلا يو ىرخا

 ”'ايندلا تكلل اكع تقتتفا ول اهنع لاق يذلا تريانوب فويلوب انل اهتمواقتم اضيا ترهتشاو
 | جرانل 3 ريكا ذم رح كا ءرك اع :باصا يذلا نوعاطلا وه ايه نع هقاءا يذلاو
 0 وهف نيبيلصلا دعب اكع ربشا يذلا اما رصم يف هدنج ىلع نيينطولا ةروثو

 ريعلا ماع
 0 يئن هلعج ىذلا لوالا بابش ريشب ريمالا وه دوجوال رمت هدلاو روظا نم لوا

 0 ا ا

 ص300 ااا
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 4 «ي ١6" هد

 11 دهدك ارشألا نراطل للي نيططلل 11 0
 يزاكم كب .بيبح ١81/515 18م1 بابش داره ديم ريمالا ةلجز ماقبل

 اذنه :اذحع ليش يدنفا مه“ اذحأع ذالك ٠

 م م04 للصم لهاخ ريمالا ١ه1ل8 : هال ىلع فسوب ريمالا نذللا ماقمماف
 ١884:188١ ىلغ فسوي ريمالا 818٠

 بايخ بيغ ريمالا 1840518175 كفرزاخلا ديشر زيا ناورسك ماقمماف

 انل# : امخن

 : 18174 بابش سف ريمالا ١21/8 : ١804 نوم كب نومه نورثبلا ماقمماف

 دومح منا ريمالا :188٠١ ماله بابش بيجت ريمالا اذالؤ

 دوج مح“ ريمالا 18؟: ١1 مث سبق ريمالا ارق +ذز

 11 ا دمرد ماد را

 ايروس ف ىبكس
 دقعا نا لبق اهنادإب مظعم يف عسا نا تأترا اب روس يف ينكس لع ثدقعا ال

 ثنولا ناكو مههلا .ينوبلط اوناك اكع يف نيذلا يب رافا نا ثددو اهنم دلب يف رقثساو
 ثعدو نرا دعب ةلوتيف نم ثهجونو ةيلحاسلا تاهجلا يكس ترخخاف ءامثلا لصف

 نيحو اديص ىلا اًهجوتم ناك يذلا فيصن كب تاحرف يلا نبا يتقفرب ناكو يدلاو
 ىذلا هدلو ةدايعل ينبلطب دادلا تبد نم لجر نانا بيبط يفا كانه يلاهالا لع
 هدلاو تربخاو ةلوب ةاصخب ًاناصم ةتدحوو هعمحفف ةرشع ةيناثلا نس رككموي ناك

 دعي نا هتفاكو اهاوس هل ءاوذ ال كراو ةاصحلا جارفتسال هل ةيلمت ءارحا موزاب
 هوادب ناك يذلا هبيبط نا ينربخي ليلق دعب دارو بهذف اكع ىلا رفاسم ينال يار ىلع
 ةاصحلا هنورال بيبطلا اذه عم لاعت هل تلقف اهنع ايش هل ركذي مل نيا كلذ ىتح
 جشتت ةناتملا قنع ىلا هب 0 سحاب هسي ناك نيح هنا اهدوحو هلبج ببسو

 نيل هلحم يف :هيقبي :نأ نم اضوعو سحلا لادا ناكمالا يف دوني الو ابتنلا فددتو

 ةببطلجرلا ربخاومدلا يري ناكأم نيح ًاصوصخ اعبرس هجرت ناك جندنلا لاوز
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 ةءاقولا هذه ثيتعلا ث 1807 سويناطم يدتفا ليئاخي» ( تارظانملا نويسوق )
 . او |م8 : 1 دكن وبا كب مساق اشاب 1 ( ءازلا ةرئاد )

 ار هنيعت دعبو اهيف ةينوراملا ةفئاطلا نع وضع يدلاو

 اهب اًيتاكشاب ليلخ يخا مبضا نيزج ىلع

 ”باهش بيحب نيمآلا امال : 1807 باهش حوصن ريمالا ( قوقحلا ةرئاد )

 اديشر اما : 18075 مرك كب سرطب 1874 : امال

 اذنك : اما حادحدلا

00 
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5 
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 | !ذف رم

 يسم ادت ند وورسو 8 ا 70 يم ا ا واج يا اس هيج حي سيك خخ لعدم

 1 : ١ ملالذ بابش ديحم امله : 187 حادحدلا دشار ( ا يهب يا

 1 باهش نادعق سبق 1875: 1878 باهش نافع ام

 ١ امل" : امم؟ بابش محل سبق امم؟ : 9

 7 نوم كب نوطلا 1404:14074 نومع كب نوم ( ةرادالا سلم ءالكو )

 '" ييءالا امالال : اذلالال متاح وبا ديع ا ذالال : 1/4

 1 تاهش دعس رهمالا 1875 147 روصنم نينا

148* ! 44 

 هثاخم لك ينبوث كب ردبكسا ( لذا امرت
 امدخ؛ امالال بيد ميهربأ م ام يب ساطغ ناحرت ١

 ام88 1 ام/؟ كب لروم يبدجالا ملقلا سيئر

 املك : امالع ءادكا ردكم يرتلا مقبلا سّنز

 ] : 1107 يب ناطغ 1478:1474 بعص اوبأ كب انه  يبرملا لقلا سيئر

1| 

 ١884 ؛ ١ #20 نالسرا ىنطدم ريءالا فوشلا ماةمُماف

 - يضفاق يدلاو حبصا هلم يفو 1807711807 دو ملم ريمالا نيزج ماقفاف

  قزروبا نويبارس لوالا .ناكو ينو يضاق يلاث وهو نيزج
 ؛ مالك بابش دعس ريمالا 1١8075 : 877 ١ نزاخلا ديشرخمشلا
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 ةثداحلا كاذكو تفر ةداملاك مالسلل فق مل لايطا نا ب ١
 ظ : ةيئالا

 اجو نوالا ءادوس رغشلا ةبئاش اد وظنملا ةسيبق ةلمرا ةارمأ تنأك (لراط)
 ناسالا هرككيناا لاكشالا لك تود دق تازإلا ةليقث مسجلا ةنيغ يردجلاب 1
 تنا تناكو ةيمزاملاب ةوبق بحاص عم مصاخت نال ةيركطل عقو ين * دإو احل اب
 نا لحرلا اهحصنف اهدلو ةلاسمم اهدعاسل اهدإب نم ناك يذلا ني روماملا دحا جرت

 هذمل تناكو ةمدكتل ةينرفالا ةنللا فرتت ةاتف اهعم رضخ ناووناوزأ ١ ١
 ةيننرفالا نم اليلق فرعتو ةيرزاعللا يف ىناتبلا ةسردمب اهمولع تقلت راجت ةلمرالا !

 ىتح اميهذو ابعم اهتذخاو ءاعدتسالا تاممف مالكلاب تاوذلاو رابكلا حالطصا عت الف ظ
 اهنم لوزنلا داراو هتلود ةيرع تنا ىتح ةموكحلا راد ماما اتفقوو ثدحلا ىلا اناصو

 روجنوب هل تلاقو اه ليش ىلع سن م ةيمنرفالاب هياع تلو ةراجلا هيلا تمدقتف

 هيلا بضغلا خاف امتقيفر رظنم ةحابت ىارو تفتلا لوقلا ذه معس الف مثسر ويينار#

 مالسلا اذهب هراقتحا ثدصف اهنا اًناظ ةارمالا رطب رماو اعدتسالا قزيو ذدخام لك

 يرج ام ةثربخاف اهرمأ ةحيلل نع ءاعدتسالا يدقتب اهياع راشا يذلا الاس ثعجر الو

 ةثداحلا هذه يل ىور يذلا وهو لجرلا كشف

 باقتفلا وا حامسلاب هرماواو ةللظ فا تناك ةلواغ اهلك هلامعا نا ثالذ نم جتنيف
 لخاو تايدعتلا عمو ةيموملا ةحارلا ظفح تناكف ةتياغ اما هسفن ءاوهال ابن تناك
 نيربش ةده ةرك اذملا تؤقبو هدض مهلك يلاهالا ماق تدم تهتنا الو هجراخو نانبأ

 كراك هنييعت نامرف ىلتو اشاب هضاو ديدجا فرصتملا ىلا او هل .فلخ باْتلال ةرئاذ
 ىلا هركرم لف نام رفلا ةوالن تمت ىت» يهب و رماب ةلفحلا كانت !ًرضاح انشاب تر
 ةناتسالا يلا رفاسس عوبنما دعبو توريب ىلا رفانمو ةفلخ

 اشأب رو لرختم كورولا

 مثاه املا ؛ ١ذالذ يهقا داشر ا مالو: اذا كب لامس ( يسدينالا) "
 ١5١5 مويلا ىلا اما يدنفا
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 00 دع . ا ؟ ع

 ا 9 ايقتار "دع 01 اموسقم هلبق لبخلا ناك دقو رومأم ريغ ناك نا هيلع ىوعد

 . ناك كا كلذ ةينيكو هتاذ ىلع ةلئع لك م اهل هتيابس لمح وه اما نيمسق ىلا ةفئاط
 3 اذا ثرال اهني ةوادعلا لمحت 0 ١ وا هاخا هل اًقاخ نيعي اًرومأم لزع اذا

 ةوادعب رهاجي نم لكم دخت ناكو فياثوتلا يف ةمحازملا نع أشنت نانبل يف ةوادعلا
 ”آوناك سانا من مهم تفرع دقو هتمدخب نوقداص 1 بسخي لامع هلو هب. :حو نارطمل

 : رام 00 ناك اًنهاك اهب نوربخيو ةليل لك هلاهتاو هتاباتكو هرابخاب نوتأي
 ولا اذه ىلا لصون ناكر خآو نارطملا بزح يلا اهلصويل ثدملا يف فسوي
 ا اذص| نكف ديحولا هبيعاما قدصلا مهب دقتع ناك كلذ عمو ةبرسلا هناباتك

 ' ناك امرلو 0 م صخخ نودد لزعي ناكف ءانمالا نيرومأملا قج نيدسفلل
 | لامجالا هذه نا َْ ال ةلاؤو ءامح مهتعاط لعجيو يلاهالا بهري نا ركتفب

 ا نألا ناك هياع تايكشتلاب كلذ 0 تلمع اهنا عم دالبلا 'ىدبت ةفيخلا

 1 0 اهظع حرج حرج يناخسبلا سرطب نارطلإ هداعبا نال دج ًابظع هدض
 1 هماثتلا نكمي

 داو ايوا ررمغت لب ايش هنم عفتني لف نانبل اما (  اشاب تسر خيراتلا ةكاحم )
 ْ 7” اك دفن 9 مدعم بناورلا ضفخو برافالاو لهالا نيب ٌةوادعلا ظلس هناف

 0 نا نورومأل ىأر الو الا نيرشعو ةسغن هلع 3 سشرغفلانيسمخ هبئار
 نيئيش الا مفانملا نم رثا هل سبلو هفالسا ةدم اوناكأم فالخب اوقناضت مهيفكت ال
 ْ ايريس ةعص رش لكشب نيدلا تبب نم اثنا ةناف ةسقتنملا هعابطل ناقفاوب امهلمع

 لنه ةدئاف الو اريل فالآ ةسمخ دالبلا 0 همساب فورعملا رسجلا هدوانب يفافلا
 - شهدالاو تاديبلا اصوصخ. سانلا ابيف عمتجي ءناكينلا هتقيدح ىلا لضوي نا الا
 1 ضوع يزياكنالا اشاب هللادع ةجوز 0 أ للا اذه بهو هلزء دعب هنأ

 "هلابمأ نع ةقيعب ءيش ال نال ابذاع اًقرصتم ىحستي نا طلغلا نمو نانبل ىلا ةنكرتي
 535 اهعننال اشاب تسرو اشاب دواد نم ان نانبل بارطضا رثكااف اهذيفنتو ةيصوصخلا
 - هرقتحي هنا هركفل هرضب هوحن تابجاولاب ناسنا ىفدا لخ نا يحب نظلا ءيسمن ميضا دفو

 . سر ةبرع ترف توري يف انكر نيزح ملقا نم ةلايملا دحا ناك دقو. ٠
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 ال08 : 187 يلع فسويريمالا ( نثلا ماقئاق) .
 امال" : ١ ملا/* بابش دعس ريمالا

 !م1854::35 باش ةيشر ريدالا ( ناورسك ماقاق )
 امل : ١859 بابش دعس ربمالا

 ٠ رزكف دونح مث ريمالا ( نورثبلا ءاقثاف) : ##م١

 ةنسلل طابش رخأ يفو 1874 ةئس ١ ك 1١١ يف يدنفا فرشا , ( ماقبلا ماقاق )

 ةيالولا ىلا تغجر ةروكذملا ٠
 ١ م04 : ١858 ريشب يدنفا فسوي ( ةروكلا ماقماق )

 تناك مث ةبساحما لق يف ليلخ يخا موحرملا لخد اشاب وكحنرف ةدم يفو 3
 ةرادالا يف ١

0 

 أشنب يكسر يقرشلا
 نيربشو تاودس رشع ةدم م8 سيام 4 ةقفاوملا ١ 88 ىلا ١ 80/* ةئس نم

 دقو ةئاما لكب ةلودلا مدخو هئدلاو عم هدعلا ةلاثسالا يف ىبرث لصالا يئايلاطبا وهو

 اًريفس نختلا ةثدم توتنا الو نابل ىلع اف ريصتم نيعت ال جربسرظب يف اهريفس ناك ٠
 اًريثك رمع دقو ١854 ةنس ايزاع كانه يفونو ارثاكلا يف ةيلعلا ةلودلل

 ةللذاع رثأتلا عيرمم مسجلا فيجن ةماقلا ليوط جازمل يصع ناك (ةفاصوا)
 للنت هقمارك قمت اهتفلا# نا رعشب ناك هنأل هتماركو لبجلا قوقح َُط اد ليفاحم

 ايظع انام راينا لعج ةوشرلاب دع ليذلا فيفع ةيساق عابطو ة ةبيه اذ

 لوقي دحال اًنافتلا رباثا اذا ناك لب دحال يد ُدنم عي لو اللغف رومأل ركذي ال
 وأ كيب مداق لك ةدامك ضرغ الب ناك نانبل ىلا ىلا امو هيل .بجاولا لمع هنا
 يلاهالا نم اننا ولا ف فرعو اا هلم نبع ةديكلو ةتمارك ين ١ سيئر

 داعبا يف ىرح ام ىرحو هل داضملا بزحلا سارت سرطب ناوطملا فإ يشب

 لبق ول ىنع ضرغ اذ جبسا هيسرك ىلا هعوجرو نسدقلا ىلا يئاعسلا سولفب نارطملا
 ةماقاب وا !ًرومأم ناك نا لزعلاب ةنم متثني هيلا لبو وا نارطملا برزخ نم انالف نا هل



 ي ٠" ب

 1 ثرداح ىلدا نادال ثدحب مد هناخ رثفدلا يف اًرضع راص مث هندم يف نيزج ملفا

 د ةئفرع دقو ناني اصوضخيو جرانل ا كاذإف هندم يف يجراخ الو يلذاد ال

 0 . رصم يف اناو يفونو نيعت ُهلالا 87١ بطلا ةسردم نم ينصخر

 2 ' 0 اها رككرف يرونأم

 . املالم : اللا ىدنفا ليعاومأ ( يهساغلا )

 7 اهال# : م34 قوجلن كب ديعس ( تارخأتملا نويوك)
 1 | 878 : 1854 دكك كب مماق ( تاضورعما ةسائر )
 1 ال١ : ١894 شبح كب ردنكسا ( قوقحلا ةسائر )

 .' |الالس : ١ ملا حادحدلا ديشر خيشلا

 1 |8078 : ١858 زاب كب دواد (رمتلا ريد وادم"

 1 |ام/4: 1838 متاحوبا ديع خيشلا ( ةرادالا سلحم ءالكو )

 ا ْ او١؟ : ١858 شوت كب ردنكسا ( لوا نامحرت )

 يدنفا بايد اوسنرف ( يبنجالا مقلا سدئر )
 | مال : ١ م١1 نادجلا يدنفا ردنكسا ( يرتلا 0 سير )

 ْ ١مالذ ؛ ١ 158 لون وبا يذنفا هراشب ( يبرعلا لقلا سيئر )

 ارفع ,يدلاو ناكو :١410/9 18535 بعص وبا كب ان- ( هناخرتقرلا سيئر )

 ةرادالا دعب ابيف
 ١ مال : ١ م59 نالسرا ملم ريمالا ( فوشلا ماقكئاف )

 ١855:1858 بابش دعس ريمالا ( نيزج ماقمعاق )

 :407١| 1159 بابش ديشر ريمالا

 | 807 : ١807١ بابش ديخم ريمالا

 | ماس .: | مارس عمللا يبا دواد ريمالا

 ام18: 15578 لزاز يدنفا سراف ( ةلحز ماقماق )

 | 41/* : !م55 شيواجلا لياخ



 #4 سف 4# 3

 ناببأ ىلا رد 1 را ةناثسالا ىلا هعوجر ديعو ةمييظعي

 عبرا ةيفرصتملا يف يببو ةيجتتس |8548 زومت "او ةيرحم ١784 ةنس ناريزج ١5 يف

 ضرب يدج ةراح يف 1407 ثوريب يف ةنس ه5 نسب يفوثو ربمشأ ةعبسو تاونمب
 ةمزالل اهيف سلجي ناك نال هتايح هدم هنفدل اهراتخا ٌةنال ةيمزاحلا يف نندو بلقلا

 ةموحرملا نادبل ىلا اورهضحو هربق اوراز مهنم نيذذلاو دالوا ةثس هلو اهربش نم لوا وهو

 نفدو يفوت يذلا كب داّوف اهيخا عم سماخلا نانبل فرصتم اشاب موعل مادم يرام
 و نادبلل عنادا فرصتأل اشاب بفسون 0 هدلو اويغاو ةيمزاحلا ف هدلاو باجي ْ

 نانبل ىلَع [فأرتن كاذاف ةيئانبل ةلئاع ةلئاعلا هذه تحبصا دق ثيم يلاحلا فرصتملا

 بح شو لكلا ةعماج ةدحاو ةفص مهيف ىرتو هتلئاعب با مه : ف كحنو .:
 ةسايسلا لك اذهو مهتلودل ةميظعلا ةنامالاو يلاهالا ةحارو مالسلا .

 اشابركترنل خيساتلا تك ٠١
 اشاب دواد ةدارغ نم هيبودج بارطضاو هبلامث بارخ دعب نائبل ىلا رضح

 تنكبف 'يش لك ل هتمكحب دبفث اشابأدواد ىلع .هسريلكا طخسو هيلها ماسقناو'مركو
 هقفرو مدعو ”ءارقفلا هعيو هلخو ةملاصلا هتايث يلاهألا كلر 0 رطاوم
 نودب عاص دصقل هلعف نوبسني لعفي اهم راصف ةدارا لكب ةتعاطا يلاهإلا يف

 . كثسحو هلدعب عيبا "تكساو نيب زحلا نم فظوو بازحالا نيب عم دقو مر

 لخدو االمعم 0 كلذأ نيلعم ىعدف نابل يف داجلا ةعنص ميلعت دصق دقو ءايون

 هلمع نم داجح هدنع لزي لو نافطسا يروملا بيبح يم نبا مهتلج نمو ةذمالت هيف

 ربونصلاو تاقرطلا لمح زنإلا عرزف دالبلا ريجشت بحي ناكو نمزلا كاذ نم هت يف

 ةيمومتلا تالخلا لك يف هعرزب ر ماو

 ةتسايس ريد ناك ثيحي عاقبلا يبرغ ىلع رزسم ليكو ناثل نا ىأو امدنعو ْ

 ةيالوال كرت: ءدارب أ كسات ةيالولاو

 يلرعع ةرادالا وضع ناك نال يدلاو ةمظعلا تافصلا هذه ,نع ينربخي ناكو



 0 لب

 ظ عرب تكسوبو عملا ف فسوبو راخلا مهارا عيريشب ديالا 1 00 ادلب نم

 . نرللا هسرا ١18 ةئس نيلقعب يف بلاغ دلو بطلا لعل رمصم ىلا ديشروخ ك كوامغاو
 1 ىلا ريشب ريمالا هلسرا مث ١87 ةنس اب رهره اديع رام ةسردبم ىلا يناثلا هللادبع

 ' راسن كري رطبلا مدخو ةداهشلا عم | 48 ةئس اهنم عجرو | 817 ةنس سعم

 ةنس اهئم جرخد ماشلا ىلا جون طالبج كب ديعس نيبط ت تاونس ةرشع يتب م

 | نانبل زكرم يف ابيبط نيعت هدعيو ثوريب رضح مث رداقلا دبع ريمال !ةصلخو م5

 7 ةنسا ىلا اهيف ةيدلب سديط 6-0 ريخأا ريو ىلا | مو“ ةنس عجر م ليبج يف مث

 ' ةبس 88 شاغ دقو همجي ينلاخ جو ز وهو رمثلا ريد يف نفدو اهيف ىنوت يتلا 7

 ' اذا ءارقفلا ةينونم ىوس هتايح يف بستكي مو ىضرملا ةمدخو بطلاو علا يف اهاضق
 لوقي هلاح ناسلو ىضمو فورعملا نوركذي نم اوناك"

 0 ةليلو موي لك يسفن لمحا

 باوثا ضيببت ىلعادحم ههجوسمثلاب راصقلا "دوس اك
 مو لون 0 يدنفا نيلس روتكدلا ةلمرا ءاوح ةديسلا يو ةنبا الا كرئي لو

 " نم ناكو ًابودا ةهظع دئاصق ةلمح هلو اًرعاش ناكو انلق 5 لاومالا نم اًييش كرئي

 " ”فيطل نورام مثو م ةاربس يف اتيوُس نوعمتجي امئاو اوناكن يللا رحقلا ريد ءافرظ ةرمز

 ناك يدنفابلاغو لون وبا هراشبو يدلاو موحرملاو ديع فسوي هدعبو فيرظ لوا

 ةفارظلاو ةفلالا يف لهما مهب برضي
 يناثلا نانبل لبج فرصتماشاب وكترف

 الا يك

 2 0 ع0 1 1 1 1 12020 01 121ة2ز2زة2 2ة2ةزة2ةز 2

 نم

 محو يف و 0 ِ 2 4 نانمال ينسو دريك

 0-50 ”فرغلتلاو ةطسوبلل | ها هاوخد

 تامادخ لمتو اشاب داّوفل دعأسم لوا ناكو ١61 أي روس يف ةداعلا قرف نومأو اشاب



 ظ يأ هال د ظ

 ةلاجلاو نيدباعو يلع دج عرراشو كب تولك عراش ف تدهاشو ةيكبزيلا نم ىدتنبا .

 ةدب دج ةكرح لكو يلابذ تايانبلاعراشو لتواوبتلاواربوالا ءانبو سيوسلا هعرت تلو .
 يي "لبح | رداسو ينبعلا رهف عرراش يف تايانبلا ىدشباو لينلا رهق ي ربك ايمهاو

 اوال ةنس ةريخالا يتجايس دنع يلايغ ١

 مص يف بطلا ةلمالت 'امسا
 ميد د يركش يددفا ىنطصم
 نسح ديلا و يديفا ل

 تافاد# اح 5

 ي زوف دا قح دمحأ

 فاسع ميهاربا 9
 رودمهلغو رودمسايلا ينل ثم

 سايلا ميلس لصاو نافع
 لوي دعسا ينأس ينطصم ٠

 ةروعع نيس ريظن دمحا
 ق لعس نيدلا دعس يلع نيئيعلا وبا

 بس يوارعشلا نوطناو سبول الوقثو يروللا نوطلاو يروم سونط ناكو
 دحا بتعي ال ىتح ةيدنفا مهلكو ابوس انك نكلو يلبق فوفص

 تالا انا ةيوم عمشجل يف انك تاونس تس ةدم يفوفص يف يئافر مث ءالوبف
 . لهو اوفوتوا ةايملا ديق يف اوناك نرا يرداالو مرقم الو مث نيا معا الف

 ريغ دالوا يوذ وا نيميةعنيجوزت٠ وا بآرعا ةفيظوالب وا نيفظوتم ءارقفما ءاينغأ مث

 امم غر ةذملتلا مايا انثاوام نمز ركذاو يقاوشا مهيدها ابيف اوناك ةلاج ياب مهنا

 ينوقس نيذلل يناحرو ءايحالا يلا يعالس يدها ينناو انم لكب رهدلا هلم
 ةرخالا ىلا

 ينيعلا سدق ةسردم كا جرخ نلجأ 5 وأ وه ) ينيلقعبلا يروذلا للاغ )
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 0 دّزيلا ةمواقل. ةرا ارض ىلا نو ندم 00 هيلا ةيحورلا بانو شل
  اعبتك [ ينلا مولعلا عم ةيبنرفالا ةيبطلا بتككلا علاطا تنك ( يملا يلغش )

 تثراصو نيعحال ا نيتمم 3 حالطصالا تفرع ينا ىتخ ةيبرعلا ةحالاب 1 ةسردملاب

 7 امهم ةمجرتلا ىلع لبست
 '” تك يف ةعوبطم اهتنقان يتلا مولعلا تناكو ةيبرعلا ةخالاب ييموزد تيقلت ين ميو

 ٍ 0001 نأ دهب  ةنللا يلع تابسو ىعصفلا ةذللاب لكلا لَع تنرق دج ةيصف اهتارابع

 _ . هنال متلا نكس دج اكيكر نك ىزثنو لوعفملاو لعافلا الا اهنم فرعا الو اهلهجا
 يعم“ ينازيمو يددغ ةقيلس '

 ا اتيرغفاو ارغش ملفنا ناب دهتجا يئافراب تاعايتجالا ةدم» قو ةيفنت لجال تنكر

 - نولوقب مويلا اماو يرياظن وهنم منيب دوجو مدل الا كاذ امو عاش ينوكب ينافرني
 0 مزاللاناز ملا وه اذهنال لكك ا ةمب هب ةحر دب هلعخ وهو يرءذل د>اونازيم يلو رعاش ينلايف

 ١" همببف اذا نكلو عب اذا 7 ةقبط وا ءارعشلا الا همسبفي ال رعش مظل نم ةديافلا امنال
 ' لباخم نيما يلكو يرعش مهف نازيم تاج ثاذ لجالف ظعا ةدياف هل نركب عيجلا
 َ ةبأك ةيكلاو ةأرقلا فرعي لو 3 طيد ةئيكلو نيما ةقيةطاب وهىذلا نياك مادبا

 '" ظهرت ريغا "الاوديقبا هعيف اذاف هلوقا رع 0 دنع تنكو هتنامال ُهنْذَغا نكو

  ةنراطملا دخا باقلاك هل يباقلا ناكو لكلا ةمنبفي يرعش نيما مهف ىتم دقتعا ينال

 هلآ هرذمل ضفرف مييلع ًانارطم نكي نا ةيغرلا ةعلطف ايل نكل انطيسب ناك يذلا
 " ةرافتا كنيخسم 0 ةيعرلا ةتباجاف نارطمل نيمزاللا ظعولاو ةباطمعا نجي ال
 تل يذالؤااب لاقو ظغوو ربخلا الع هتبايم. دعب و لبق اًريخا ةحاصفا سلو
 - .اهنود نمو امسال ملطي ةءورف هدنع يزإا ةدؤاو ةلك لوقا طقف حرشلا ليطال ًاحيصف

 ” وهو نيمال يلاضتلا ناك اًذبف ةليدف لك ساسا يف ةوراا 7 ةقيقملاب هل هاهم ال

 رعش مهف نازيم
 طقف يفوأغ قوس ايش كلإفأ م ليثارما يبب سكع امم دحر خ ) ل

 تاقرظال فيصر لواف يلوخو دنع اهميظنت ىدتبا دقو يناريج نم اًثيش رعتسا و
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 ةنئارملا ف هفش ريغب يرسملا راكفا يهتلت الف عونتي ال دحاو ع لوب

 رطضا هب سنأتسي ىو هاوس رشاعي نا رطضا هلم“ ام هدنع سيل كاك اذا ىتح
 عبطلا قيقر يرصملا ىرت كاذلو هيبلت زكمشم اًروما عدتس ناو هقالخا ثمدب نا

 هدالب نكسو هريشاع نم لكو ةعرسب ردكتي الو قمحي ال سفلا يركا ةيلبتلا بحي

 3 ةفالخا بستكي ظ

 ينلا ريالا كيتي للا رمصح ىلا تر 0
 رصم رابعا ىرا تنك نيح اموم> يئايرك تفعضاو قالا 0١1

 اي روس ىلا تعجر الو ةشاشبو فطل لكب مهم ىفدا مث نم نورياسي ماظعلا اهءاهحوو ٠
 ' هوسو ةسارشلا ىلا وعدب ام دوجو مدعل كلذ لك تفقثثو تبذبت دق يفالخا تناك

 رمصم يف عابطلا
 وهو رصم ف كلو ريغ قاع 0 نا لوقيو ياشلاب ائاوأ ازبم يرصملا ىرتو

 ؤديدع رداون اذ نع نو كذب و ةقفاوب ال اًنيش عمسىتم ىرودلا اهلمعت ينلا ةرمفلا

 يف نغلا ةظهأب تناك تاي راح ضع ةرشحم كنك ىراشم دارا اي روس الجر نا ابنم
 ملا ياثلا اذه لأسو فورمملا 5 فاعضا ةعبرا كيسا اي لوم يلا ةبسنلاب رصف

 ةرشحم ناك ول هللاو درق ؛ لاقو هنم ياذلا رفنف نيشرغ باجا اه نع ك كفكلا

 الو يروسلا كيع دلوب يذلا قلخلا وه امله ٠ نقلا اذه تواس امل ءايلواؤ ءايبثا

 : يرصملا هفرغي

 هاب وا هريغ عم يلسفلل يرصدملا منايا اح ها ال ةب رصملا دالبلا رظنم نا اناق

 اوعدباو 55 هوبحأو قيسوملا ن ذ مهلا. لقتناف هل ةيعاذلا طئاسولا لغعتسي نا

 ثا مدحا ةارا نو ءانغلاب متري ءانبلاب لغتشي وهو انركذ 5 لعافلا نا ىتخ هيف
 هيبتا و: هشرع َُط كلم هناك ناسنالا ىربي يذلا نبت لمعت سي هتاذب ىلسأب

 م الك هناما ايندلا لعجتو راصبالا فطخت ارظانم:هيريو ابفعتد 1 امافنا

 2 هلعجي نا يا ةرارملا ريثأتك م جلا لع شيشملا ريئانو يق 00
 جبر ينلا ةيحورلا تابورشلل 2 دالبلا ةعيبظ قفاويف يش هغيبم ال ةئئالدك
 ناكس بلغا ىرت الذل ترضا ىالبلا ةرارطل تفيضا اذا ةرارتع ههف دلوتو ناسنالا
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 ْش ظ وناقش مق دوعب نأ ىلع نيساكب ىلا هب هحوتا نأب ةنم تنذأتساو اشاب تسر

 : كاذب

 يدار درو نيساكب يف نحن اهب امل 5 ة ةنسأ سار يأ يناث نوناك لوا يفو

 3 - نيزج يف ًايضاق هبت

 . عقلا .لصف ىفغق دقو نيزج يف اماقمم“اق ل كئمول بابش دوج 2 ريمالا ناكو

 اولي مسب لرسم ىلا عوجرا هنم تنذاتسا يدلاو ىنشالو هلوتيف يف ةنسلا كلن

 ”تبارالف كقارفل اتنيزح قب ي ينع اديعبو رصم يف ابويدخ تنك ول يل لاقو اقلطم
 نا تررطضا تناك مع وو هردكا ال نا امسقع تنكو ءاقبلاب يلع همتاملا هتدارا

 ظط مدان تدل هلك اذه عمو ريدم يف حامتلاب ميظعلا يلا نع امعر ةعيطا

 | اهخيدع ناك هاضرو هردكا مل ينناو يدلاو ىغر ةبج نم حارتسا يركف نال كلذ
 وا رملاب ناك نا ياوس بيبط هلئي ملام يدالب يف تلن هلك اذه عمو حاجن لك نم

 اي ينخا ىلا تررح اًريخا يدلاو اضر نم ىلا ثاذامو فرشلا وا لاملا وا ةرهشلا
 : يدلاو رمال ًالافتما ابروس نطفاس ينال ثببلا ةعئمأ م نا هنم تباطو

 ”بااللاو مولع ن ءيتستك ا امو يلد صم ريل

 " بسح برعش لك قالخا يرن ةقيقملا هذه ادخل اذاو عابطلا يرن عاقبال نا

 . ءافتفا قالخالا يف رثؤت كال زك ةهعصلاو دسملا يف رثثيت البلا نا و هدالب ةعيبظ

 ًاقالخا هيف دلون ةارب ةشاعم نانالا اهيف لوانتب ينلا ةبصخلا ةئيللا ضرالاف ةرشاعلل
 - دلوت اهناف ةثارملا ةدعلاو دربلا ةديدشلا ةبرخصلا ةيلبجلا دالبلا 10
 'إ] يف ةفيحرلا ضرالا ين رصمأ طاشنلاو ةئيلا قالخالاو تابقلاو ةبالصلا هبف
 ' | ]+ لبس هثدعو هضرا ةئارس :دم ارج دجيال حالفلا نال اهبهخو اهتئارخ ةلوهسب

 ' الا هيلع امو اهتاريخ ضرالا هيطعن ىتح هرامح وأ هروث وا هدب كري نا الا هيلع امو
  يمرلا قلخلاو نيالا ىلع داتعا كالذل هناناويح ينسي و هءايظ يوريف لبنلا ىلَع ينحني نا
 - يرمفملاف هرشاع وا هرواج نم لك ىلا عابطلا هذه لقتنت ةنمو ةنسح غابط اذ يضاو

 - شاذ رصم نا ثيحو هضرا بصخن هيلع لهس ىففلا نال دسملا ليلق سشنلا مر
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 ةسردملا يف نيماىقبو ديشر
 ةكض نع ةفبلب هتلاسو نينطاوملا انئالمع دحا 1 تعزسا توريب ىلا تلضو الو

 _ ينريخاف ثوملا كح ىقاثب نك همكح رظننا تنك 52 ديق يف لزب ل لهو يدلاو
 قا عم يباهذل ”ةليخ ترجاتسا تبهذو ل ل هنكل رطخي هنا

 ةعاسلا نيدلا ثدب ىلع انفرشاو كانه ىلا تلصو دق نك / ! تابرعلا نال نب بدلا 0

 نا اعوجرو بيدي فلفو قفار م كلغ و ينلاوةلق ليوا نا لققو اليل ,دحارلا
 عميل لاع توصب لكنا تنكو تلءفف رثأت ال يك يودق اجيردت يدلاو رت

 كيلا نع يسفن عنم| تن 0 هيدي لبقا تيبكلاو هيلع تلخو كلذ دعبو يالك

 ناك رباع نا يلقع داك ميلظعلا هفعض تيار الو رطخب هنا هتاذ بسحيو فاخي ال يك
 يتلا اراطنسودلاب باصم هنا تقفٍتو هساوح لكك لام كلو ةكرلا عيطتسي ال
 ةيعيبطلا اهتجلاعم سكع تقولا كلذ يف اوجاع اوناك"
 مسجلا ن 0 .مظعالا ىناغا ته ةعيبطلا نا بيبطلا م ( ةجلاعملا تايرظن) ظ

 هذِطو هدرطل اءاذ دبجتو همواقن ناسدالا م دج يف ع ضرب ثرعذا ىنم امال
 ةعيبطلاف فه رسسهب سحا اذا ناالا هب رعشي يذلا ذم ينك تامالع ةمواقملا
 هبشا امو لاهسالا وا ؟ولاب ناك نا مسجلاب ةرسغملا داوملا جارخال اهدهج لبعل

 ا دّحو ناف دسطاب ةنم : ايبال ةعيبطلاب يدتقي نا بجي رهاملا بيبطلاف

 أم هئاطغاب ءابطالاضعب لغني مال تاثقلاب هدعاب نا مزلي يتاك ضرما اًيعيبط
 يتلا ةغباقلا ةنؤرالا هنع 3 نا بجي ضرملاب الاهسأ ةعيبطلا تام اذاو ايلا نكسي

 بس لب هل ةحار مظعا نو ب. هد انلجار ءارخا نا مه متملا يف ةزييلا داوملا هذه ظفحت

 فقوت يتلا ةضياقلا ةيودالاب ُهل رماث ءابطالاو لابسالاب اناضم يذلاو نآكو هلاقشل

 ناكر ةجلاعملا سكع هتطاعف بهتلثو ءآضعالا جيبتتف لخادلا يف داومل قبثو لابسالا
 نأ“ او لاو قاع اذ رنم هنال يررضخ هافش لع دعاس يذلاو انقلاب جودتب

 اًرئاط اًريط ىارول ناكو هضرم ةدمب ينبلطي اًنُماد ناك هنا يتدلاو ينتربخا دقو هركف

 يتلا يدلو ربخاو رصم ىلا راطول اذبح لوقإ

 واتاود تلباقت يوتذلا زكرملا ةلطع هدم تررق دقو تايانجلا يف !ًوضع كئموب ناكو
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 ذك نم هلا م نربخ“ الو

 رسل“ لقع فصو هيف ديجاو
 اهفطلا هلالا ةكتالم اولاث .

 يبا #

 5-2 ناب لجو لاوفأ عيدفب 1 هلاساب ينلاح نب ىنحي 7
 0 ناهزالا ىلع تفاف ةغالبو
 اى 1 7 2

 برجا كئالم ةثيمش
 نادجو ةيد ند نجر /

 2 7 ناسنالا ةروصب حال ضرالايف ميسبلس تبأر ١١ ينيك
 3 يلاملا انل هبه مويلاو ةلغغب نيسراطا نا تنقبا

 تاك جزم 0 تنيكام دنع ( يدلاو .ضرملابروس يبلط )
 نآَل جردلا قوف ينلا ةفرغلا يف ساجاو روكش تببل ةلاجنلا ةيمردم ىلا ربظلا هحولا

 هفيصم يف لزب ' ناك ف سوي هجاوجلا| ثيبلا بحاص
 ٍإ موالح نيع يف ناببلب _

 بخ ةزاجاب ناك هنال نبما يأ يعم ذكتقو ناكو مل هبيخا ىوس لزنملا يف ن 55

 ع لخد يتفرغ يف يدحولانا انيبو ام ةنس لوالا نيرشن ربش يف كاذو ناضمر

 8 )0 اهيضحاإ كرا [دلاو هيف ثديي نم فار هديدو نيم يخا

 .ثمبال يزل ىلا ثتبهذو ةباتيكلا تك رثكف "يلع ب طقس ةقعاص فار هلتلا اذه ناكو

 نأ ثررطضاف ايروس ىلا روباو هحوتي مايا ةينام دعب : تيارف تاروباولا رفس لع 7
 'هرمج ىغف يذلا دلاوا كاذب ركتفا اراه الو "الب ل مانا ال تيدكو اهركم رظنلا
 1 ديعب ينع تومي هباعتا فينو هل يفاعسا تفو برق نيحو ”ىلع فن راصملاو بعتلاب

 ا يبر نم باطا ةنكو هتكرب لاناو هعدوال هريخالا ةرملاه ا رآ ميطتسا الف

 مله تناكو ريخالا عادولا هغدواو هيلا لصا ىت> هلمبي نا هئاضف 3 نم دب ال

 . ةرجا عفدأو هع مالعتسالل تانارفاإلا ايوب لسراو هيف اهتيفق يحك مايا ةيناثلا

 . فارغلتلا ريدم عم يتقادص نع غر ةويتن يلع لصحا يا ريغ اباياو اباهذ فارغلتلا

 روعشر 007 نياحا اذ اقوفث نيريصلك تاوذلا كومو ( امان همالس )

 "لع اباوج هن. اوبلطبو ةعاس لك هزغ اورباخي نا نيروهاملا ربا يتلاح'ىار نين فرش
 نأ اشاي *همالس هل لاقف باوحب ظن مانا ريغ ١ اولعثف ريعم دودح امال يتافارغلت

 م تذخاو .باوجي كانه يظحا نا 0 ديعس روب ىلا تازاف .ايروسأ نم ريخاتلا
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 نعطب ابقاط ةرابعلا لبسس ناكو ٠ اهفالخو ةنجاطرقو روصك ةيدقلا ةي راهلا ةلودلل
 جربسرطب و ةيلعلا ةناتسالاو ارثاكتاو اسلرف يلا هباهإؤ دعب هلعلو اديدش اعط هدادضاب

 هلاس يف ناطرسلا ءادب يفوت دقو هتحاصفف هتربش برس اما ةئيدح مولع سرد دف

 ثاونس سم ليم ةيلعلا ةنائسالا يف ينم رهو

 فراعملا ةرياد لمه لجال رسهم ىلا 4 امدنع ( يناثسلا يدنفا ملس )

 راكفالا ةيحجبرلا شو نخل ك 6 يف يراكلا بسح تنا ةديصق هل تدلل

 ' ناثفلا كلا ديبش ي ردباع نم ك نسحلا هلا اب فق ظ

 نانويلا ةرهز ضنا 8 يف لاءابلاو نوما تنا رصميف
 يناث هلا ملاتسا كع # ناو اوضرقنا كدابعنا ىثت ال
 ٍنامزالا كلاس يفاوضه نمم ةعاط مظعا 'دابعلا كلل لب ال

 ناويللاو رامثالا ةفاك نم ىلعلا كب ذم قوفيدبيناكدذ
 نانا نم كاوبي يذلا بلق قوشنب ةقوف ىض .نالاو

 نابرقلا ةفاكل دوقولا ران اهنال دودملا كبذم تقاف

 رتاربنلا ةدابع حيسب ادنف# اهرون عطاس تشدرز ىأر ال
 رناثوالا دباع لوا تودفف و ربرقم لك لبق يلف ثبرف

 نامظلا ىلل فطن ةرظن و١ هببرقت نم برقلا لينب عمه
 تراكم لكي ان اهتبا . يتا كلت نكت )1

 ناب ىلع تقاف ةحاصفب لئاق كرعشضعبيف يذلا تنا
 ناشينلا ةبترب ريدجلا تنك ةبتر ةبحالا لود يف ناكو

 ,ناجيتلا نم جات يف توظمل ةبئر كبحب اواعج ول ”لوقاو
 يفاق نإ عمدلا ىدبت ىت> اهرامنو ينال اعومد با

 ناري ىلا ايس الو الك 2”نمؤم ينا ريغ اينذ ردا مل
 يناكبا يذلاو ال يرجاهاي اهردا مل ىوملا بابساو ىتح
 ينازع ىوملا يف اًثيدح عما موال ةياكشلا يق نم دفتسا مل

 يفاسل قطن سبلو ملسلا قطن يلا جانحم مويلا يلأ تفرعف

 هيديي ادبيمييسب .35-



 4 2 هو 4

 5 7 الم كال ةيلصم نودب ناكرصم ىلا يدلاو رفاس ام دشعف هازل ةرياد
 || راع شاب نمر رضح ام دنع ينلا ةناحرتفدلا يف وضع ةرادالا ةيوضع دعب نيعل

 ” نانبل ىلا يدلاو هجوت دعو رصم ىلإ روضحلا هنكمأ ك كاذاوأ لغش نودب يدلاو

 ٠من هجري ناك يذلا ديشر  عمرصم يف يدحو تبقي ةسردللا يف يخا لوخدو
 ” نييلا لفئاو تيبلا جراخ ترهس اذا يعم هذخا تنكك ءاسم عجريو ةسردملا ىلا
 0 نكاسلا ينخاخدلا ىلا هحيتافم ىطعاو

 ش عيبا انكم اسانسم ناك ضومعللا خيش يراج ناكو .( ينخاخدلا يورلا )
 0 ذخاو البا 3 ع ولا نيحو ةنم 0 تنك. ىف 0 3

 كنا 1 لاق هعم حزما تن اب لوس ةقيقحلابو
 هل تلق هيف ام تبلس تاكل كدبي حاتفم ينملف ملول لاق اذام ةتبجا مجر ناطيش
 . ةعودوم مهاردلاو جراما نم هلؤانتا يتاعط نال هحاتفم كدلبس ا ًاًثيش يلزنم ىوح وأ

 بعت يواسب ال هنا تلف هقرسا لاق ىلب تلق كشارف دجوب الا لاف لحم ريغ يف

 نا ,كلذب هدكلصق ناكو هن عفد دف نوكي ال ذا هعفن قراسلا هذخا ام لك لاق هلم

 يلزام ىلع طفاحم هلا يدبفي
 عيبا اهاثا رصمب اهبف تدجو ينلا ةدملا ءانثا يف ( يناخفالا نيدلا لامح )

 ةذمالث ةدع هل ذخاو ةميظع ةربش بسنكا ةزبجو ةهرب دعب و يناغفالا نيدلا لام
 0000 دامألو هلال قدحا ترضخ دقو ريكش ت تاجاوملا تبب ىلع ددرتي ناكو

 اك هروصا نالا ينا اهو هاناو يتثحابم دنع يلع لاوس ىلع ينراجا هعمسا لف هلوق
 نيملا كلذ يف هتفرع

 ةقيقحلا ةفلاخم تناك ولو ةيلك ةرابجب اهدرسي نيهارب وذ ل قطنلا حيصف وه

 ' لهجي هتبأر دقو ءالعلا نم هوعماس نوكي ال بلاغلا يفو هبناحب قحلا موتي عماسلا ناف
 يف ةيدنلا مهلعلا نع هنقلت < نسادلا اع ردن هنا ريغ ةقيدملا مولعلا نم اريثك
 زياكنالاب نعطي ناكف هراكفا عوط بلقتت ةتسايس تناكو ةيبرعلا وا ةينانويلا

 ىذه نا هلاق يف الئاق مهتلود لاوز برقي و هدالب يلع اورثا مهنال | ديدبش اعط



 ' * ته 4+ 5

 رممم. ىلا تعجر الو !ًدحا فرعي نكي لو ١ الاسم يفارق شاور زي 1
 ماس يلا نبك ف نبا هدلاو ةأفو هربخحأ مث ١ دلو يعمو ىدمحلاب اناصم تاع :ي ينابافو :

 ١ ىربأ هنطو رداغ دلاو هلا رودنف دب لش ول يل هباجا ين دأاح نغ هلاسو يئدايعأ اهشأب

 ناك ثوملارب رس 7 هدهاشو كا س+2 ىأرف ا 4م الف 2 -- يف هنإأ

 ىلا ين“ ثردو ىو ايادم وا ااعل نهر عب الل مأيا ةعبرا و كيف يشد امل ا دا

 الدو ان نمزلا نم ةدبه ثقب 0 نم ثيفش نأ دعبو عبار مولا يف

 هأف * نإ ناذطع اناو ةع عبس تبرشو يبجوو يلجرا تلسغ امدينع يقانا 0-9 0

 بلا نكميو ) رخاراعيف 5 ىجلاهذه ينااصا نناك ولو نيعلا س
 ( درآلل 5

 ا طابقالا كل رينرطي سا
 ى هدارم نإ يفربخا "يدلاو ركك حاتراو ىجلا ينتقراف امددعو (يلاحلا ساريك )

 ش كرا ١84 ةنم هتطبغ دلو انرقب تن 5ك ةناكر طبلا بنوك ةماسر رمح

 را ف ديشر ناخدا كلذ دعب م موملا ىلا مح لؤي 1 ا مالك ا , رطبإ

 تحرشاو ةيبطلا ةسردللا نم نيءا يلا لخد كاذكو ابجراخ ةلاجتلا يف روكش تب
 ش هلةثدم ةطغم ل راص نال كلذ نم 1 لج

 هجاوملا تالذكو رطثموي سرادملا رانان اشاب ضايرولتلود يل ناك دعاسم مظعاو
 عوجرلا يدلاو بملط ناس لوا ناكو رصم يف رملا لوا يزاد كو

 كتموب ناك كيسذلا نوم كب نومي لبق نم هل ررح ليلخ ينخا ناكو دالبسلا ىلا
 [دقع نوكيل رحم نأ [ دج ةبي و هرارسأ ماك يخأ ناكو ةيناقلا ةرمل ةرادالا سب 1

 لاغشالا ةرثكلو قولا ةرياد عم تناك امل اش غب ر ابكش يتلا ءازجلا ةرياد يف
 ربخي ريت هنم ائياع دفو دل ةلوصو رابخا رظنتس ا هوت امدتعو [هنع تلصف

 نوطنا داع ناد 11 0 "كلب نوم يفوتب ىصوصخلاب هباصونانبل باصا امت

 روك ءارطا آو ىف 2[ ناو ةرحلأ ءاقدصا لع (ظفاحم يقاب و هلحم سلع كب

 يف ةينوراملا ةفباطلا نع وضع لواو ةرادالا سلجم يف نيزج نع نيع وضع لوا.
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 2 00 طاطخ الا يف تذخان يللا تاذ نموةريزجلا يف ابلها ردنكسالا بلص وربلايف

 7 تناكو يروصلا مويلك خردوملا اهنم غذ دقو. ةيمثالا ن نم ايش ال تذخا :نوبيلضلا

 5 نآكو امال َتَعدق ٠ سيف ةراولا دنع اديض ةيشربال ةعبات

 0 نبا ةدبدج 0 نارلت لا ٠ بخل ا 00

 5 1 بوعل 2 يروخ 7 ندو ونا 1 ننال ىف 0 اهل نولضري ابق ناك ْن

 5 ظ ٠ كلذب تلق دقو اهيئاصم
 0000 االلع ًانأتا -لانقزحو - روص لدال بئاغملا ددعنمو

 0ك اهيف نارطملا بنان قبسو اموت بوقعي اهروزب "ناب

 ' روظلا دنعو !ادج ةلهس يو اديص قيرطب انبجوتو انكر يناثلا مويلا حابص يفو
 ' نم روبمح :ديدلا لابقتسال ياو انماعط هيف اداوانت ةرطنقلا نيع ىمس لحم ىلا انلصو

 ٠١" رك رموهو ةبلالبلا ىلا انبجون ةدم مبعم ا:ساج نا دعبو ربظ يلا تب نم مرثكا ادبص

 7 نيساككإ ىلا تبجو: يناثلا مويلا يفو بارخ موبلاو ليمح راد اههف اهلا ناك ليج
 7 نيساكإ تلضو مركلا اذه رظنا ةيزياكلا ةريا ةبام نارهيس» ةديسلا يل تعفو ام دعب

 7 ةلزتي لو دالوا ةعبرا هلو يررخعا سيرف انمع نبا رفءوب ىفون ناكو يثدلاو تدهاشو .
 . ينلا ةبورا نيدتب ىلا انرفاسو ديشر ىمسأا مثربككا ينعم تذخاف ةحارب نوشيعب ام مل

 انلزن يناثلا موبلا يفو تورت ىلا انهجوت مث .هرادالا سلحم بناك ناك يذلا لياخ .

 داعش روإ يف تدنو تعجر مث افاي ىلا يعم تقب ةبوق ىمحو دزبب ب ربا
 0 هتلبقف نيما ينحا يل مف بالا تعرقف لللالوا رصف انلصو نا ىلا ىخ ايهمتشو

  اوهلطا اولسرا م ثلف ىو اًئيش يعا ال شارفلا لع ثحوطناو يرلاو يدب تلبقو
 0١ فج انقيفر لونوبا يددفا دعسا فرع ينلا ناك ةفدصلابف ملاس اشاب ملاس يلبعم يل
 اشاب ماس بلطل ًاتنوس هعم هجوت ةسردملا

 يذلا هون رظنلاب طقف سإل ادخ ينبحي يرلاو ناك" ( رذكتقو يدلاو ةلاح )

 ماشلا رب نم نيما خا عم رمفخ دقو .لبق: ملا يف ةحاز لك ينم وجري ناك ةنال لب

 7 هروضح دعو اهيف لري مل تاونس س# هياغ ترم دق تناكو بطلا ةمرد:يفهلخ دب
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 صخن يشو اهنم ربكحالا مسقلا انرظن دقو رجتا ىت- اهيورتو يضارالا كت يقسو
 شب ورد لوالا اهب رشم ناكو نيعلا سار كلتنج ىمسنو ةيناطلسلا ةيلعلا ةرضحلا

 ريرخلا نم اهنامغغلبب و رونالا يناؤعلا شرعلا ةفالخ ىلوتي ناطلس لكل اهب يصوا اشاب .

 تناك اهنال ةيدقلا روص اهنع لاقب يتلا يثو شرف فلا يتئام وحن اهفالخو نحاطملاو ٠
 يلوالا روصك ةنب دم ىنكت اهدحول هايملا هذهو ةيلصالا روص نع خيراتلا كذب اك ةنبدم

 نم روصو ايمو نيعلا سار هايم نم ضرالا تحت ةبرسنم اهنا لاقيف ةيلاخلا روص هايم اما ٠
 ظ ابعنص ةيفيك عت مو ناسنا ةعنص اهنال بئاجعلا .

 روص ةدصاق نيعلا سار لفسأ نم ةهجنم ناهح:سح ةديسلا انأر كلو ءانثأآيفو

 بورغلا وحن روص ىلا انلصوف اهانعبتو الاح انيكرف كانه نم رمت نا نودب ٠

 اقباس رافبلا ةروظاراسا ١
 لب كلذ ىلا ينومدقل دق نيخراملا نم يفك نال روص جان ركذا تس ظ

 اهلامجم ةنبالا تقاف دقو رطصلا اهانعمو اديص ةنبا اهنا اقرش اهافك هنا لوقا '

 ابفالخو ابوروا اوفشتكأ اهوراجنو ربا ةروطاوما تناك ينلا ينو اهتدلاو اهتوقو ٠
 ارئاكس يذلا يروصلا لفرغ .هالالا ناو بورغلا هانعم ةيقييف يت بو روا ةظفلو ١

 ازمر 9 سبل ايقيرفاو ابورواو فانويلا هتاحابس نوركذيو ٌةنودبعب
 ىنغلا ير هيلع تناكام ركذل ضرعتا الو ٠ روص لها اهارجا يتلا تاحوتنلل
 موهلا ىلا اهب نوعفت سادلا لزي ملو اهلا ملاعلا تقبس روما ةثالث ركذا لب يواجتلا
 0 وناك ينلا ناوجرالا ةغبص ةيئاثلاو ةناتكلا عا عارتخا لوا يو
 ارفشنكا نيذلا مهف جاجزلا اثاث تقولا كلذ كولم ةسيلب 8 يف صوصخم
 ةءادصو ناوجرالا سبلو ةباتنكلا ملاعلا تلع يتلا ةنب دملا هذه نا بمجصاا نمو هتعانض
 هنو .٠ سايبلاب الو ذا قمتي آم نالا اهيف سبل راجيلا يف بكمملا ريسو جاجزلا

 يو جرح الو ثدحل تقولا كالذ يف اهتوق نع اما اهانغ نع هناوبن يف لايقزح ركذ
 تزيجو نيئرقلا اذ ينودكملا ردنكسا تبراحو روشا كله ب راخنم تمواق ينلا
 يناقلاو ةريزجلا يف لوالا نيمسق ىلا .ةموسقم تناكو براحم فلا ةثاهغب را هلاتتقل

 ف
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 ' غشو 0 يف راثرفلا ا ل 0 وا 0 حارمشالا روظب ل 0
 1 ظ 0و ايش هماما مكعب ال وا همداخ ىلا ةسانسلا لحر هبتن. نا مزلب كلذإف هبارج

 ؟ نا نأ هعرتخي ةناف :اًييش  هماما رك امولو نال نسحالا وهو ةمدخت# مل ةفصلا هذهب هفرع

 2 يف رارسا مك مدخت ملا نومسس 1 1 0 ل 6 1

 7 00 يذلا ردصف يغرم 0 ردم 0 اذا

 1 00 مم يدلاو رودي رصم نه فارغلت نرخ ديعسروب يفانا ايفو ديعسروب ىلا

 7 تاسراف ةفيرم اهنال تلبق اف كلذب تسلا تربخاف دب لك نم عجرا ناو نيما
 2١ نوكأ مايا ةرشع دعب ناو تسلا ضرم بيسب يعوجر ناكما مدعب يدلاو ىلا اًريرجت
 77 يف لزات نا اشن مل ثيح افيح ىلا يواسمدلا روبافلاب انهجوت يناثلا مويلا يفو هدنع
 تسلل انلم#و لاذبلا نيبكارن نيعلا سار ىلع انررمو روص ىلا ادهجول هدعب و ثوريب
 ظ اهتعناص ال لباقمو لغب ىلع ةراحم

 كردككو لثبلا نع تلزن فنك ف رعأ مل نيملا ضار ىلا انلصو الل. ( نيعلا ىعار )
 ةفرعم هلو اهنماض نراك يذلا راجن بيبح اجاوملا انلناقو هيلع قاب يتنأك رعشا
 "يِلجر تعضوو يناساكو يءاذهن تعزن يننا كانه هتبنا لمح لواو مياس ريمالاب

 7 اةرتع ناك يذلا يمأرو يخجو ت تاسغو تبوتر | تح اًريثك تب رشو ءاملا ةانق يف

 ” ةيلاح تناك نم ن لو لمتلا اذه رام قرغا ببيع يلا تينو ليسشلا ةرارع _
 | مدن يذلا ينب رعذنلا رايخلا ابلكأ ارض انداز يذلاو هلقع دقف رثئ دبع" ينلاكك

 00 راجن هجاوفلا انإ

 3 .الو اهارخا يزلاوه يكل ناولس نا ايل ناهلس هايم هايملا هذه منرفالا يبس

 3 ىلعا يلا: لفسأ نم ءاملا مفدت ى جمع ال فرعد ال ةيزاوترا ل اهلا لاقيو لصا اهل ملعب

 0 نحاطم ريدت ةبنقا يف يصنف ار يواد يتح ةميظع ةيكو ةب رغ هود ةرثول اهناك

 ااا واط

 لفن نخب ع سس

 دك

 لآل 2 , ون زن ن كا نا ك1 ل ب



 يي ]185 ن»
 هدعي ناكف هلغش نع هربخاو ىسنم ميلس ريمالا فرعت فيك ملعا ال د

 ريمالا هربص عم ريشب ريمالا ةليجران تناكو هلاغشا لك هل يضقيس ُةناو ةنسملا دوعولا

 فراك ام نيحو ةلوخذملا ةضفلا نم !هتاودا يفابو اهتجاجز | دج ةميظع يو لس
 ناك اهرظنم نا ريغ اهب نخديل ةليجرانلا هدد هل نومدقب ريمالا دنع ىسنم رضحب

 نا هاعد ةيناطيش ةليحبو ةءاند لكب ريمالا نم اهبلط اًريخا كابنتلا نم رثكأ هخودي

 ريمالا مهصخاو مركلا ءادب نوباصم ةيباهشلا ةرسالا دارفا نا مولعمو اهب هل حمسي
 دقف باخ دق هلما نا ريغ رصمب ةلاغثا هل يفت نا المآ ةليحرانلا هاطعاف ياس
 يمالعا مدعل هل ةصقلا هذه ميلسريمالا ينريخا نيحو هاري دعب ملو ىسنم ىنتخا |

 دقفب هب زعت لحال اريخاو ليياحا اذكه يف عقب 3 5 مههاع فرعي نيدذلاب

 هناسل نع احم ةينالا ثابالا تمظن | دح ابفارف هيلع زع ع ينلا هتليحران :ج

 9 يبح نياو دادولا نيا افجلا اذو داعبلا اذ ام ينكر
 افص وا غ تاقوا ينكب رشو ينيفر كنك نبا اني نرش
 افغ دق سنا فرط قلبو ًابرط يفرم 3 دب رغل ناك هذ
 ىنتكأ دق كاذ لبق نه يس ايف ٌةتيلو كنم بلقلا ىسنملا بلس
 7 ام سنا بصننمو ىنعو اكراعمو اهبلق رطاخلا عطف

 ىفتخا مث يتشيش ىسملا لظ الفم ةيغرلا لظ اف تروعزف
 ناك تسلا قافر دعا ثا ( نايذدسح ثسلا يوب دخلا ةلباقم مدع بس )

 خيشلا و ا ءانا دحا نا ببسإ يوب دمنأ ربص ن .كم اشاب رودنم تدبب ىلع يلي

 يوي دحلا مامايرت 0 ترضح ثسلا نا لاق خرب ابا ةلجح نمو كانه نآك ازابا

 0 هنم يلطتو اب روس ىف هدوجو هدم ريشب ريفالا ىلا هدلاو ىلع تناك ةيلاف ثا ءادس

 : اهتلباقم ةياغ نع لأس كلذب يوب دما معس امدنعف ءاش اهنيك اهب فرضنب
 0 ربما يويدخلا ققحت باوجلا اذه دبعف ةلباقملاب فرشنلا يدصق ىوس "يشب

 تره ىتح اهفدخي ادتاف ةلباقملا هلدو يلا ركتناف اشاب روصنه تدب ةوج نم فلاب
 رفسلا تبلطو تضرمو كلا

 ياما لجرلا ىلع رفا يش ال نال مثررضونيماداخا (كنح قط )لضف وه اذهف
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 ظ ا نيب ' سئاسدلا نا هدلخ يف ردب مو لاومالا ءافو نيم هيلع ٍضبقلا يثاب هلا

 بهذي نا بملطو رمالا ريشب ربمالا ععاطاف ةلب وط هدم يلهم هياع مب وصنم رازجلاو ربشإ

 ابملسإإ (شرغ فالا ةبمخ هبطعي نأو فيصل سراف ميم نوك و لجر رشع ةسمخ ةعم

 ىلع رازجلا مم » قفثاو اكع ىلا ريشب ريمالا هجوئو هباط فسود ريمالا باجاف رازجلا ىلا

 . ةيمنم 0 ريمالا اودرطب و هعم اوبهذيل ع هاطعاو ةعلا هسلاو مولعم لام

 انه نم بهذأ يفنا 4 هياهز لبق فيسوب ريهالل هلاق أم يف ريشي ريمالا قدص دو

 ,عيبلا الك[ رلثدنع فسوب ريمالا .هباجاف رازجلا نبا اناو عجراو كسب اناو
 8 نايعالا باتك علاطيلف ريشب ريمالا ةايح ةقث ىلَع عالطالا دارا نمو عبضلا الو
 نانبل لبج

 . ةئاتسالا ىلا ريذب ريمالا لسرا لضالا ةيدكرج يو ناهحنسح ىلا نالا عجرالو
 1 "00 ا [دحاوو روضنم ريمالا ىلا ةدحاو لطعاف راوج ةثالث هل ىرتشاو هيجرهوج
 ؟تداو نمرالا ةنيك ٍدحا ةيب رعلا اهلعو ناهحتسح يو ةنلاثلا جوزتو مساق ربمالا

 ؟اهجوزت دوعس تسلا ةيناثلاو هللادبع ميلس ريمالا ايجوزت ادعس تسلا نيقنبا
 © مهتعابو فصاقملا عم نيدتب يارسس ريمالا اهكلم دقو عملا يلا لياخريمالا
 ' اا يلرت ىرا عظ محتال ًالاوما تفرصصو اهيننبا ىلآ ةيجلا ثمسفو انركو
 اما اوراش ةظهابلا غلابلا هذه تفرص ام دعبو اهجوز لحم تانبل مكحتو ةربش
 ' نمألا تاك 0 شاب ميهربا نب ليعامما اهيوي دخ لياقتو رصم 0 بهذت نا

 . مم ةئراوملا ةناك رطب هي 0 تيجو كلذ ىلتو هدلاو ءاقدصا زعا نم ريذب

 3 تمم ررض وباو يفامسلا هللادبعو يلس ريدالا اهربص مهنم ةرشع اوناك ني ذلا اهيوذ

 : ةّش رط انا فويفلا هذه نم ريفص ليئاربج بالا م امذنعو , مبهفالخو اديص

 8 اددوفملا ىف لادنت نإب اخ شاب ر ةليعارب اناو نوكش زيقسزي ةباوملا
 ' الا يوبدحلا اهاباقش  ملو رصم يف ربشا ةسمخ تيقبو كللذب رمالا ردصف يويدحلا

 " ةرشع رفسو ةب رصم ةريل ةءامسخ يويدحلا اهاطعاف اهدالب ىلا رفسلا تبلطو تضرم

 ”ارظن ابعم هجونا نا ينتبلط رذئايحو توريب ىلا هباسج ىلع اهرفسو اهقافرا نم

 : اهضرم يلا
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 يلا باطو هموت كه 70 ؛ ريمأإلا قافتسا دم ذو ةحيصنلا له نيح نال

 طخ هيلع اغا يصحو ةبلطف 00 ندح ريمالا لباق له هلاسو يروخلا دعس
 لاف رييغتلا اذه دعس: عبنلا ىأر الف ريمالا يضغ ءاده كلذ دنت دعس عيبشاا هلك هل

 ةضبقب وهو نثفلا ةراثاب هل ميو اذالف هلوق ينقع يشب ربالا را ينا رمال ل

 ةمده هين ١ هئيطتو ةعاكبت 0 نسحالاف :لمعلا اذ هاعد يذلا وه رقفلا لغلو كا
 هتمدخنم ديفتسلو يئايف ةبلطنو سرف هل لسرن نا ىراف ليلا نم ريثك انهو رمال
 هيلا هومدقتنب نراؤ ريشب ريمالل نضرف لاسراب نعاو هنأ نقشرب رداألا برشا

 ريمالا نا هباجا سرفلا نع هلاس ريشب ريمالا ىلا لضو ام دنعو سايسلا دخا اهذخاف ْ

 نم تسدل اهتدعو .سرفلا هذه نا هل لاقف هتندخ يف كدبع هناو كيلا ابلسرا فسولا
 هتدوزاب .لوات قكدنعارما هينتت يف نئاسلا ددزتف المرا يذلا ىلا اذ سال
 عمس اه فسوي ريمالا ربْخيو دوعي نا سئاسلا رطخاف كلقا يناف عجوت م نا هل لاقو
 ىرا ينا فسوب ريمالل لاقف يروللا دعس يملا دنع اًرضاح ناكو ريشب ريمالا نم
 هل لسرنلف اهنم ريخ ددعو ليخ ان دنع دجوي نال. سرفلا هذه هضفرب اقحم ريشب ريمالا

 بين ناصح هل اواسراو هربدم ىار ىلت فسوي ريمالا قفاوو ليخلا رايخ نم اسرفا
 هذنع مدختساو فسوي ريمالا لباقو ريشب ريمالا رخل ددعلا رنا نب ةنعوأ

 ىلا ؛فسو» ريمالا رماب ريشب ريمالا هجون نعانلق دق (ريشب ريمالا ١-2950

 ةينغ 3 اهب ةجاوزب رمالا هتناو اهجوز ةثروو ةلمرا نيب رمالا حالصال ايما

 ةدالؤا ةَدلاوٍيعو ةيملاو ني دلاتيب اهمهاردب ىرتشاو هدالب ىلا اهرضضحاو اهحوزتف !دجا

 ريقلاو نيدلا تن يارس يف تنفد دقو نيما ريمالاو مساق زيمالاو ليل نيمالا روك ذل
 ىلع ننفلا تيقن ايبصاح نم ريثن ريمالا عوجر دعب و ٠ اهربق وه كانه دوجوملا 1

 كفن ال ناكر ازجلا' نال دالبلا مح نم فسوي ريمالا سئ و ةيح لك نم ةرئاث امل
 هنا 1 لاقو نايعالا هيلا مم مفدلا نع نوزجعب نولهالا داكو ماردلا ب كاط نع

 نوي ريش ريمالا باختتنا ىلع اوعمجاف هاوس اوبختنب نا مهفلكو ءافعتسالا ديرب
 لع ةعمح  راكفالا لك نا فسوي ريهالا ىأر الو ناشلا اذهب رازجلا عم اًرس ربات دق
 اركتفم زازملا ةلداقل اكع يلا بهتذب نا ةفلكو هيلا هاعد دل ا باختتلا
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 35 29 08 يك ف لابقتسالا رف 1 لاق هريرس ند هز ضيف لجرلا نع

 وع دع

 ١ نا 8 فرع يندم 78 هدرا ىلبل امم ناسنالا ف

 7 يدق ىلَعرخو ةفرقلا لخدف رفتفي ال اينذ هيلع كالذ دع امرلف هلاخواب زخات هلاو ميظم
 2١ جوج الو كنابجاو تلمع كلنا هل لاقو ريمالا هنيطف لوالا هريصقتل هوفع ”الئاسن ريمالا
 كلا ىلوت هل بحبو لقعلا خيش لمف 6 هثداحي ءادب ريمالاب شا الخو ةفرغلا نم

 ١ بواطم زمالا اذه زيشأ| لاقف هيف وه يذلا قيفلاو هدب تاذ رضقأ هسفن نع رذتعاف
 - اند اشرغ فالا ةسمخ هنم بلطو يجوبقلا ناولس دلاو وهو هفارص لاملا يف ىعدو ين

 لاملاب دعتسا نالاو كبولطم يدع دين ردقلا اذه ريغل تهتحا ىتم هل. لاقو ريمالل
 000 محي ءادن خولحلا ىلا ريمالا عمر نأ دعبو كم ةيزردلا ةيئاطلا قفوا اناو لاجرلاو

 'نم سوسوتف فسوب ريمالا تغلدو كاذب سانلا ثدَحتو لدوافالا ةرثكف هلوح لاجراا

 ريمالا بزح نم ناك يزإا نسح ريمالا .ربككالا هاخا :بلطو لسراو ريشب ريمالا
 هددبتو هعنثاو بهذاف دالبلا يف نئفي ءادن ريثب ريبالا كاخا نا هل لاقو فسوي

 ١ ريد يلاها نم تيصن .سراف وهو ديصلا يف ريشب ريمالا قافر دحا مالككلا اذه ميسأ
 هاخا ناريشب ريمالا ربخاو ىلاف هتناعر نع ًامثر هل اًربدم دعب:|مف راص يذلا رمقلا
 داقثو اهاشحو هتدوراب ذدئدنع كخاف فسوب ريمالا رماب هلتقيل هيلا رثثآ نسخ ريمالا
 . لوانت هنم ترثقا الف ةزاملا ىلا !دعاص هاخا ىار ليلق دعبو هتبطصم لع سلجو هنيس

 نرألو كدودق ببس ملاع ينال تدثا ثيح نم عجزا يروهج.ثوصب هل لاقو ةيقدنب
 رطخاو مئتي لف هتبن ةمالسب هعانقا لواح اثبعو يناتقت نا لبق كلئاق يناف تمدقت

 روت دبس عا لب ,اقوائان فسوب ريمالا دجوف عجرف ىلا ثيخ نم مجري نانسحريمالا
 نا مزاي ال خيخلا هل لاقف هيخا عم هل عقوت اه ءزيخاو فقري نيبإلل أربدم ناك يذلا

 يف ابيقلي يلا نئفلا ُُط هتفنعو كاخا تاباق كنا هربخا لب رمالا اذه لعريمالا علطت

 تينا ام ينناو يلثم ريقف لجر اهوارجا عيطتس. له لاقو رمالا اذه نم ٍبجتف دالبلا

 نم: يننا عم يلا تفتلي لو انه :نمزلا نم ةدم يلو هتدعاسمب دنا الا: داليلا هذه

 ل اركش 0 نع تكي نا هاضواو ينم هباطب ام لكب هةهدلت دعتسمو هنراقا
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 ناك ثبح نيدلا ن ثا 1 به كانه الحم رجاتسي نا هيك ل: ذاو رمتلا ريد ىلا
 بطن ىلع وبأ همسأ لير ايل الكوم ناكو موبلا ةسينكأ لحم قو زوردلا ةولخ دجوب ٠
 ديصلا ريمالا بأد ناكو باحرت لكك باجان هنيضبأنا ريمالا هم ٠

 هل ادعاسم ييلاولا فسوب زيمالا ناكو هالبلا نم دب دج الام رازجلا باطاو ظ

 ةيلعلاةلودلا نمبفسوي ريمالا ليدبل بلط لس رماوتن ثراصويلاهالا تبيض اهليصحت لَم
 ةيطالبنجلا ةرسالا اهضرحت تناكي فلا ةي زررلا ةفئاطلا اصوصخ ٠
 ةيقبلزلا تاولخلا نطاقلا لقعلا جيش نا ريشب ريمالل يلع وبا لاف مايالا دحا يلف |

 تاواحخلا نيد داطصن نوكن انبي وا رش هيلا بهذاف كتاباقم يف غرب خربل رفك ب أ

 نسح ىعدب خيشلا اذه ناكو كب رعشي !"دحا عدت الف امم اما كرابخا ديوي هلال ٠
 نيردلا زعوبا ةلياع نم هيديبعلا نم يضام م

 لباقنو تاولدلا ىلع "رم يحاونلا كلب داطص: ريشب ريمالا ناكازيي مادالا دجحا يفو 2
 نا يشل لاق 17 ركب ةدانلا يسحب هباعاف رسلا م مكب ناك اذا هلاس يذلا زيشلا عم

 بيصنت ةلودلا نم باطن ديزتو سريونالا انج ردك 0 1

 دالبل كتبحمو ل كئمابشو كنافص نسح يلع وبا يل حدم دقو ةلئاعلا نم هأوس ٠

 ريمالا هباجاف اًييش لعفن نالبق كبار فرعنل كانرشتسا دفو انك احن وكل نا كلل لبف
 رمالا اله ىلع لوصخملا ةوقلا يل نيا نم نكسلو كلا ةرادا عيطتسا كش نود يثنا
 ربدي هللا نا جيشلا لاف اهنودب يش لص نا نكمي ال ينلا مهاردإل جاتحم ىننا اصوصخ
 هذه دعنو رخآ اًربخ يمراطلاو كر كالحم ىلا عجراف رومالا لك

 اقفتاو ريثب ريمالا عم هل عقون اب هربخاو طالبنج مساق خيل ىلا لقعلا يش هجون ةلباقلا
 نع ريشب ريمالا ىلع وبا ربخا ةدم دعو ةلباقملا موي انيعو "البل هيلا ريمالا لاسرا لع
 يلايللا ىدحا يفو طالبنج مساق خعشلا اليل لباقيو اًررسس بهذي نا لقعلا عيش ناسل
 04 ىلاف بابلا عرقد_ م داق ل 0 نا ليالا فصن وح لصوف ريثب ريمالا هحوت

 باوبلا لافف ناد ل هتبلط يذلا نا يشل لق هباجا ديري ام ةلاسو

 1 ةيمهالا يف ةياغ لغشب هيلا تبا يننا ريمالا باجا هظاقيا علا الو ملا زييشلا
 هربخاو ريحا ظقاو باوبلا هوتف كيلع ةدئاع ةيل سم لكن وكشف ع عرس م
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 57 يباهشلا رساقر يشب ريمالا:لمرا ناهجنسح

 : 7 ا , ثولك عراشب يلزنم يف الاج ت تنك اني ١474 جوايا رسخ يف

 نع يلربخي ليلخ يخا موحرملا نم ريرختلا يناطعا مالسلا دعبو اندالب نه لجر ص

 ” يدنفا هللا دبع وه هابا يناس ىذلاو اهرما تحت نوك اأذاو ردمل ناههمح تسلا ةرايز
 : سرطب نارطملا قيتش يناتسبلا

 7 نادنالا ركق لع مظعريثان رابخاللوهي راما نا كش ال .(ريشب ريمالا مساريثات )
 'اربمالا نم ةباهلاو لالجالاو زعلا نم هادهاش اع يدجو يتدلاو نم عما اياد تنمكف

 ” ةندلا هذه ىلا ايح لزي مل يذلا يروزاعلا تاحرف يلا مم ارارم لباقتا تنكوريشب .

 ”ديعي ناكف هدافحا ىلرو نيدلا تدب يفريمالا ثاذ اومدخ نيذلا نهوهو ٠8
 'ارفاس دقو هبف نه اهعنس اكو هدافحال ريءالا اهيورب ناك اك ريمالا ةيلوفط ةصق انباع
  ىتسدكرتب لو لوب نارفعزو ةناتسسالا ىلا هافنم يف هقفارو ريمالا عم روكذملا تاحرف
 ١ اهوري م ريمالا ةيوفط ةدق نأ ثيدو هنع هفرع | اياك ينربخب تام لا ناكو هنافو

 ' ينال يروزاءلا ثاحرا زيبشلا يل اهاور ام بسح ابحرد ثدبحا نيخروملا نم دحا

 ' يدعي و لوقمملا يعببطلا اهار نم نوكي ةناورلا قيدصتو نيقداصلا مظعأ نم هربتعأ
 عنفاو رابغالا طا نه ريشب ريمالا ةيلوفطف ىلدعلا ةرياد نع تحرخ ىو ٠ اهيف كشلا

 يعيبطلا اهارحم يف تاناورلا

 " ٌةنس هرم ناكو ةيعيدم ١778 ةنس ةقفاوملا ةيرجما | ٠١/ ةنسمماق ريمالا هدلاو ىفوت

 " ىتخ باصملا نم اهثدلاو توم امهفنكي منأكو تاونس عب را نع ريءالا هوخاو ةدحاو
 ريش ريمالا علب امو ةلاطا هذبب امهتكرتو ثدللاب دا ديس ريءالاب ابتدلاو تجوز

 7 قف اهلص نم هتر يتلا ةمداخلا ههه تناكو جربلا ىلا رمخح هر ةرشع ةسماحلا ةئسلا

 - نينو راك | اهدنع د كمال 0 ناكو ينالعشملا تدب
 كلانع ةدوع هل ثيح جربلا يف نوكي ةراتف دج ديصلاب اماوم ناكو اهجوز نيع قيضل

 - هلرطخ ىت> ةزيجو ريغ ةدم لاخلا اذه ىلع يقب و داطصيل نوماشب ىلا بهذ اروطو
 لصو ىتح ابيع وباب بك راو لمح ىلَع هئعثما مزح رمثلا ريد ىلا بهذب نا
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 1 لع 2 يهتنتس ينرخآ نا اًملاع تنكوا هدول لاذع
 ةدلهاج تنك ول ذا تسردو تملعت تنك ا هربا نع طقاستملا بطخلا طاقتلاو .
 ىنم اهنا دس ناك يتلا مماردلا يل عجراو هدلاو عم حلاصت.ةدم دعبو ٠ هرما تلفتمال ٠

 ٠ يفرج >| ناب هرلاو ربخا نا ٍكاجرو هازنم يف ةيبط ةدايعل ينوعدي ةرم رضح دقو 27

 'لزنملا ىلع اهصرخل هدلاو اهبحي دبعلا ةيدق ءادوس ةيراج مدنع نا يل ركذو !ًدحاو

 ةتربخا اهضرم 0 ةيراخلا هذه ايماقم تماقو ٌةدم ذنم تفوت دق تناك هنأرم انالا ظ

 نيلاير سيلو يديخم لاير راهنا لع ابو كترجا نع ينلأ ف كتراهم هل تحدمو كنع'

 كيلطف رجالا سخر ل داك" .

  ( 7تدعو لحرلا اذه تلباقو تدبلا ىلا تبجوت امدنع ( ليخبلا اذه ةيرش .2

 "اذه ثربخ دقو ءالخبلا ةدامك هنو ءاودلا عون نع ينلأسف البس اه تفصو ةفيرلا
 ةنكو ليف هنا هل تلتف ةفصولا ةباتك نيح ءاودلا نش نضل ليخب لكف رمالا

 هذه ىلا رظنا يل لاق الك تلف ةلوانتا يذلا ليسا كير له ينباجاف دج ديهز

 ماخا لبسم لخا موزلب رعشاو فيصلا ةدم (مطاستم ءاوطلا نوكب نيخل ةيلامشلا ةذفاناا

 عم يترورمض لي زاف صغم سحا ةدم دعبو ءاوها ىلا يندب باب هجوأو ينساب

 هلم نمو هنم ثبحعتلا ٠ مغ احم يف ثدجو توريد ىلا ثرمغ> نا دعبو

 ١ 00 او موهلا فو: انفرصلاو هلهسم ةصق تربخاف ثيدحلا ان رخو ريم ليخب ريطنا

 ٍض سمالاب اهنع انتربخا يتلا ؛ ةقيفلا تب رجا يلا يل لافو توريب ليخب مف

 هيلجر عضوو هةنرغ ةذفان ءامآ ساب يل كلذ 0 هل تلق يم مخدت

 ' ثوريب يف يلاشلا ءاوملا نا هل تاقو هنم تكحضن ةيابنلا ىلا اذكهو ديدملا جراخ

 ٠ صمم :ليخب رداول- نم ةصق هذبف ٠ فيصلا يف طلستي يذلا رصم ءاوه نع فلي

 لمأتف دعت ال ينلا هلامعاو
 ثنو يناثلا لايرلا دلولا يل فديو يثدايع رجا الاي ر يل عفدب دلاولا.ناكو

 هفك رثب اويهذ هتافو دعب هدالوأ نأ ت تثنلا يفا ريغ ةلئاعلا هذه ىرجح اذأم معا ظ

 لهخإا هعمجي ام لئاقلا لما قدضو هريل فلا يتئام وخنب ردقل تناك يتلا ةلئاطلإ
 ١ ربما هدلو * هفرسحإ
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 0000000 هااعل اء
 2 رهاوجلا تامالع اهب ركذن تابجلا عيج ىلا تافارغان ةموكحلا تلسرإ
 نكد ليطم لأ اعراو ايا يف صوصللا دحا | ىلع ضبقلا ىلا

 ملا كاذ يف

 اهم نرد ريرت
لع ىعدا نإ لقفلاب هذ

 0 مزتلاف صللا ى

 7 ةبيجملا ةقرسلا هذه ثبتنا [كهو هنابحب انض هاوعد نع

 رم يف أيرمومم لها

 7 اي روس لهاب صاخم لمح او لغشلاو ةبقاثلا لوقعلاو ءاكذلا ناب كش ال

 دعبو مدخوا عانصك دلبلا نواخدي مهخاب كنس مهنع لاق اك اهيف اوحجن اهولخو

 ' بحاص ريمي ةهرب دعبو هيف هداك انه يروسلا لخدي دايسالاكاوبصا هارت
 كلذل ةراحنلا يف مهع لاقي ام اذهو ةماقم ماقو ةلمرالا جوزت ديسلا يفوت ناف

 ل١ ةلالا هذه ريغب رصم ىلا رذئموي نورجابملا ناكو ٠ اهودكس ةَدلب يا يف اوقرت دق
 ةيبنجالاو ةيدطولا بنرلا يف اولخادتو ءاينغا اوعصا ةزيجو دم دعبف نالا اهياع مه

 مثلو نوعرف ليكو ميصاف !ًدبع اهلخد هناف يروسلا ةراهم تبث 0 ان ديس ةصقو
 ذولا اههفو نالا فيكف لامعالا هده لم دحاو فسوب ناك اؤاؤ ردد علم ةدحاو

 ١ رصمث نم بهذي ام ىلا ثفنلب ال مركلا ينغلا نال لذ نم بجت الف تافسويلا نم

 0 . اهيف ءيش لك قبيف اهنم اهانغ جورخب حمس ال اهنيكلو ينغلا كاذ يف

 0 يس كج طع
 و هانغ نم ديفتس ال ناكنكلو 1 ينغ لجرب فرعلا ينالعج ةفدصلا نا

 7 لماعم ميلمامب ناك ةدكلو سفنلا ءامرك ءافرظ نيبذبم نيسراد اوناكف هدالوأ اما ديفل
 يلاكلا لسراهدلاو نا ةنسني رمع وحي رمعلا نم ملابلا هدالوا دحا يل 0 دقو مدخلا

 بتاكلا عم يهل 0 اذه هبا رماو ابطخخ ايطحخ هياع لدي راما هاطعاو قالوب ىلا

 ا در أله نم دلولا قد يور شا ؛يش عفو اذا ىتح > راما ف لخريسو

 أرد ضعب ينه باطو هرما يل وكشي ىقاف هلزخ» نم 'هدرطو اًيصاع هدلاو ”هدعف هءارجا
 ”نيكفلابو هتبب لها ليخلا ءادعا يدعا نا تفرعو بلط ام ةتيطعاف هل ةجاح ءاضقل



"0 

 «رهاوجو يكسوللا يف لاكساب نزخي يقرس
 عواش يف هزكرم ناك تارهوح ا عيبل رصم يف نزخم رهشا وه لاكساب لحن نا ١ ٠
 ىسوملا يف 4 تنك اغيب نيتعاسوحن ربظلا دعب مابالا دحا يفف يلامشلا فصلاب يسوم :
 قرسم دق نزخلا نا يل ليق هببس نع تلاسف لاكساب نزف دنع ايظع اعاتجا تبار ١
 ماورالا نم ةعامح ربشا ةسمخ وحن لم رصم ىلا رضح هنا ةقرسلا هذه لوصح ةيفيكو
 ةدع 5 هلصفب ةيلايشلا ةيكلال ل اكساب نروم كيل يخش ةحامك لحم راجتتسا اوبلطو
 ةوهقك ئمارك اماما نوعضي, اوناك بشحلا نم ةزيك 06 ىذا عسا 0 راخم |

 اوناك قييللا فصن .دنعف ليمارتلا نم لم تناكو اهئاوسو تاي ورشا | 1
 ردكم الا يف مهفافر ىلا ةعاضبك اهود<#: و ابارت ليماربلا نو ءالك و ضرالا 3

 نساملاةفلبف ارحل لحي ربظلا لبق مهنم رضحن رخغ | لفسا ىلا رفحا يف اواصوام ددعو

 هلباقم فقبو ' نزلا بحاص اهمامأ س اجي ريك ةلراط كاريه تناكو لكسب نزل نم /

 ضرالا عرقي و مياضبلا) بلش ضخما اذه راصن ةعاضبلا اهيلع نوضرعب و يراشلا َّ

 هلزخم ىلا نزلا بحاص بهذ ربظلا ددعو ير يركشي نا نودب جرخ 59 هيلحرب

 لحما نيل او اجراخ رب وبلا مداخل قبو هعم حيوتافملا كخاو بالالفقوهلوامك ١ ا

 ةرضب نأ بس اثيش هل' رغيف 7 مف لاعقو ني تفغتلاو لخدف هد رت دجو ١

 انواخ ايلاخ ند زخغا يار نيحح ضبا شهدف يربربلا اعد مث هينيع كرشب راصف فطخنلا دف

 ذفاوالاو باوبالا نا اوققعو نوروماملا ىلاو ىرج امب ةموكملا اولعاف نومدؤتسملا ناو '

 اهاوس نع اليلق ة ةعفئرم ةطالد اودجو ضرالا ولمان ال مهنلكلو ة ةسونم ريغ ناردطاو ٠

 اواصونا ىلا جرعتم قيم وه اذاو هيف اوشمو عومشلاب هورانا زيلهد اهافسا اذاو اهوعفرف ٠

 ناكسلا نم .ةيلاخ اهوارف بشملا ناكو يو ةوبقلا ىلا
 ةفاسم لك يف ء ل ريظن ةسدنه ل“ نعرجعب نيسدنملا ظعا نا ةقيقلا ينو
 ني رشع تقرخ صوصللا نا اوقق دقو نا دنس زيلهدلا يف ةيواز دجوت ا

 ضرأ بحاص ةموكملا ترضمتساف  اوب رهو هيف ام اوقرسو نزخلا ىلا اولصو نالبق !ًرادج

 دقو مهفرعن نه نكلو ءامسا ةدع م ركذف هنم اهورجاتسا نيذلا نع هتلاسو ةوبقلا

2 
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 كلا يبااب هب يل لافو , نسم سي يلا هدبقل ند يلع ىغنب 0

 ف اكس كابا 0 ىلا باهذلا دصقا ي 500

 1 00 هرب يدب يناوانو وفسا را + يئاطعا ياذا 0 ينو ةايلا كان
 بلبتال هيمدق ىلع ا 4 لا نم هب ثرعشا ام كا فصا ردفا
 75 لجرلا اذه ناكو تبيح ام ثا دبع ينا لعا هل ثلقف فلملب ينمنمف ثيكبو
 00 دار نيل

 ' نطقلا قوس ناك ةنس يفو .ةعراصملا يف لا سراما تأدبو رصم ىلا ترسضضح

 ووابكت ام اذكرعسب يلاسح ىلع ٍرئشا يل لاقو هعم ةرسامملا دحا ينرزخا احتار
 ظ اًرجان ترص مث تقفوتو تاعفف ثا

 5 اندر يوابقلا ىدحاب ةيكب زالا يف سلاج انا اهيب مايالا دخا يفو
 . هقيساق امل اًرظن ءاب رغلا ىلع قفشأ ن تنكو ببرغ هلا تركتفاف هبناجي هجرخ ابدا
 ا توري قوه حاول. نسلوب نب م هنا يل لاقف هنطوو هلصا نع ةئلأسو هيلا تندقتف

 ' تنالخاو اهنع ينعفد اًيئابربك اراين ناك يمركلا نع تغب مسالا اذه تعمس الف
 تيب اذه هل تلق انلوصو ددعو تببلا ىلا يعم لاعت هل تلفو ينتك ىلع جرالا
  يقدعاس ه هياع تضرعو هدلاو عم يندف ةتريخاو كال كلم وه هيف اكو كيبا

 دقو ةبس نيرشعو سو نم داو لزني نالا , نو لامجالا نم هدي ري ام 1 ف

 0000 01 دا رم لغو رجا فورتمو:قيطل ففي زل لجر وهدارط مله تفرع
 7 لبق هنم ذخأام اًريغك تنكو هعطساوب ماردلايل لسري يدلاوناك نيح م تنرعت
 / رماز فسوب عم نكس دقو فوردملا لمتو ريما بحي ناك نال يدلاو ليوحت هيتاب نا
 4 ١ ةثداح 8 تادح يلا ةنسلا فو ةلئاغلا جلع هتان ىدحا جوزت 5 هتافو ىتح

 ملم يفوت دقو رصم يف اهبيبط تنك ينلا همت ةأرمأ عم ةتاباقو توريب ىلا ىلا بارع
 1 لاثم ملثو فسوي ناكو ال ما !ًروكذ بقعا ناك اذا ٍلغا تلو ًرخؤم

 ”ةماقتسالاوءاقرلاو

2” 
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 2 رة 2و :كالاو ل رك 1 وضحا - ِث

 هدي رف تسلا ناو انلف .اكرصصم يف ةي زياكلالا سرادملا نيسرم روصنم نآرقر
 ءاشن, مل ءانغلاو لاما ةباخب قو ةيبص تلمرت امددعو ةييظعلا لامعالا ةبحاص فييصألا
 : ام دعبف ازيواو بيجت اهدالوا يبرت تذخاف ةبيبشلا عب تناكأبنا عم جوزنل نأ
 نيعن ىنح اهيف جرقت ارثاكلا يف ةي نيلكلالا تايلكسرلا ةئلشا رسم يف الملا ب 0
 تاراشالا مقل سيئر راص ىتح اهيف مدقلو ةيرصملا ةيديدحلا زييلا اح 2
 تبي ةلئاع نم ةهظع ةديس جوزتو ةريبش تاكرش ةلمح سساو ىنعتسا م ءابربكلاو ١
 بتزلا يف مدقل ديازلا يلاحلا هقيفوتفالخو ءاكذلاو فطللا جزومنا ينو ةروهشملا ليبحث

 فسون .يهو خا اشاب اننا ةلئاعلا يف حو ثيحو اشي بقل 1١ 0 ف
 نا اهغنيب سابتلا عقي راصف اشاب روكش هيمسب خرفتلاو ينور عرفلا نم روكش اشاب
 يف ىرشنت كنا ةنيحلل لاار رم بين مدقف تافارغلتلاو ري راحتلا.يف ناك"
 روكش اشاب روصنم ُهنع لاقي ٌزاَصو روصنم هبا مما ذخا كلاب دنا ىلا
 ةريخالا يتحايس يف هتلباف امددع حرفلا نم يبلان امحرشا ردقا نا هعمأ اذه ا
 يدبالاو قالخالا ميرك سفنلا عضاوتم هاجلاو ىنغلاو زعلا اذهب وهو رصل ء0
 نيزج ماقُئاف بابش يدنفا زئاف 53 تجوزتف ةزيوا :ديسلا اماو ةورألا هل نبللا
 لامهالا نم ةماقثساو مامزو ةدوم وذو ءارمالا بيلا نمور

 دارط مخل و ر باز فسوي ظ
 وبا ريطن . ذهاتي بج اعضعب عم اهقافناو يع ارب نيليرا لانا

 يناثلاو جوزتم لوالاو يك وثرأ يثوريب متو ينورام يباح فسويف نطولا امرغ امنالا
 دحاو لزنم ف ةيوس نونطقي اوناكو برع

 اًريقف ين شن ةيادب يف تنكو بلح نميننا : لاق اهداحتا ةصقفسوي ينربخا دقو ٠
 الو يعم قس مل ثيحو رصم ىلا بهذال توريب ىلا بلح نم تبتاف عارصلا يتنبم ظ
 لاحلا 200 اخدبو يرما !نانحم المأتم يواهقلا ىدحا يف تسلج درفلا ةراب
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 يفرم هله ةئدهاش دقو ربشلايف هنج 07 هشاعمو ةعرقلا 0 نالا طيرطا
 دن ف نونيلتلاب ةتبلط ةرهاقلا ىلا ثالصو أم لواو ة ةنس نب رمت بايغ كيعب رمصأب

 | ةدنبم وه يذلا روصن» هدلو رايخا نهو هتلباقم نمأ "دج تحرمشلاو كانه ينا لاعب

 3 ىربكلا لمعب ةمركملا
 | يلايلا بلغاو اثر دكت ءيش ال ةوخاك رمش نم ناك يذلا محلم عم تنكو
 ا ىلا نيوعدم انك مايالا دحا يفف ةعم حازم ريثك تنكو مهنم ا د

 سيئرلا نا مم يل لاقف لفحلا ردص يف ابسيئر ناكو ناسيل رهش ناكو ةيكلفلا
 يف ةليللا ات اهنال تقدص تلف كافلا لع بسح تاراييلا نحنو سمشلا
 ظ 20 عيجلا "مو كحضف روقلا

 الآ هذبف ناسي ربش يف جربلا اذه لعد سمشلا نال روثلا جرب انلوقو
 ةاوكلاو سمشلا ةدابعل كلفلا سس دج اونتعا مهال نينادلككلا دنع تهم

 لخدن ناسين ربش نا لاق الثم دالبلا ةلاح ةقئاوم امال جاربالا ءامسا كلذ ناهربو
 ”كلذك ضرالا ةحالفب روغلا 'ئدتب ربشلا اذه يف نا ينعي روثلا جربب سمسشلا اههف
 هيف حمقلا لبنس مدجي يا هلينسلا جرب ع يدجلا دلوي ينعأ يدحلا جرب راذا

 ذاذنب يف ينلا "نييناداكلا ضرال الا ةحسللا هذه قفاون الو ريش لكل اذكهو
 ِ ةاك بد ثوملا جرب طابش يف الو لبنس“ رعب ل بأ يف نال رصم قفاوت الو مويلا
 00 0 0 يقاب 0 ركل

 0 بلطف ةدئال 0 2 الي وط فري ناد ا هيحو ةفاحنل ارظنو

 : 9 3 لارا تاقف 2 هل ملفنا نا

 7000700 اهسوفن لك نيطسلفا نم ىنفا هكذ يعرف نوشعش عم ناك و
 - راجلا كف ينيطسلق فلا لتق يذلا وه نوشعمف كلذ نم اًدج انكي

 3 اه دعاه حاصلا



 4 ١ /ا#“ :

 نسا ةديرأ ةديسلاب جوزت 1 5 يفوت م ةلاحلا نرااناب و أنا 7 لبا ١

 ةيلاجم سرادم حتفل رصم ثنا ةيزياكلا يف يل لكي وه زمسم اههنبأ دفو هب رافأ نم

 نم قبب مل ادئلربا نم سرك ةديلاب جوزت هلحم سيئر بسوي نا مما ا
 0 تاما ىفسوب دبو فيصا كب ناهلس ةجوز ةسلا قوس دحا هلسأ ١

 سرادلا اًثيش كر مل ينلا يليثوه سم يفوث دعب ًاصوضخو ةديرأ ةديسلا يشأ

 ةسردملا ةموادم لجال ةريل نالا ةعب رأ صاخلا اهبيح ن 'م ثءفرو ةديرف اهيلثساف

 ملم اسئر ةتلعجو فيصان نيما اهاخا ثرمشحا تناكو ناكي رمالل اهئرجا نالاو
 رسمم رب ىلا عجرو ةيزيلكلا جوزت ع ماثلا رب ىلا فسوي هيخا ةلمرا عم بهذ
 هذهو يلاعكا زعا وهو در ةلئاع نم ةتفرع نم لوا وهو شيلا يف مدختتاو

 ةيبرحلا هتمحرت
 نالاو ةينطولا .ةسردملا يف ةعم يدوجو ةدم دنع تركو ( روكش كب ملم )

 ةدمب هجاوز دعب ةتقراف يرصملا رطقلا يف وهو دنع ديعب اناو لامعالا نم هانا ام ركؤا
 تكي درت يرحل مدقلا يف لخدو 4 ةموكملا لخد مث 1881 رضم ىلا عت رو

 هيب رح ةالاعفا لعفي لجرلا اذه نا لوقيو هتفاطلو هحازم ا

 فيس لمعلا اذه نكلو قدصا تنك الل ناكنم يا يل الاف ناكواف اهركذن يتلاك '
 0 ةعقاومو ايش اهافخي ال ةيعسر ةراظن ١

 1 ناد رس ليفئارك لارنجلا بناجي ايف ناكيذلا سنج ةعقاو ًالوا |
 بتك دقو رصتنا ىتح ةفيعضلا نع هربخيو ةءوقلا ودعلا نكأما نم رذخيودعلا

 ١885 رياني ٠ يف ذب عملا ةرشنلا يف لقا ؟ كلذ 1

 اهمال نكاوس يف :زيفخ الار ال
 ١185 ىكشوت ةعقاو الا

 عجرو ضرع ةنكل القد ةل قفار 18955 ةنسو اذ١5 2 ةعقاو ناو

 ةزي+او لينلا كبشم عم لينلا ةيلادمو عبارلا يفائعلاو ثلافلا يديجلاب ةموكحلا ةنافاكف
 رح او اسفلا ناشين عمو 00 ةيرلاو يك كشم عم ةي رصملا ةمحنلاو ىيكشوتو

 كبس لزب. ملو لمه اذاف كلذ نم ىوقا ناكولف اذثاب نيطالس صلت يف هندعاسمل
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 هو :ريخ 5 هرم ف ا علا مدقل الكب كيلا

 نرفلا الاصغع

 0ك ْ 70د دقو رابعا اهيلها دنع دي دج لكلو حالطصا هل اندالب يف “يش لك
 ”لثك اندنع هاوس وا بيبطلا لثمث ةثفد يدق لكلو ةجمر ديدج لكل اولاقف ؛لاغمالا

 ا يأ لصلا الح اهنم هزج قرتخي رانلا ايف اوكرح ايكو ةلي وط نوكت يتلا نرفلا يصع
 ؟ألو هتاذب رعشي ال وهو موي لك طحن هناف عناصلا وا بيبطلا كلذك يشل رمالا رخا

 الرا ةميظعلا دالبلا يف كلذ سكع سعالا ىرتو نسلا يف همدقنت هبنذ نا فرع

 ش - كرو ريبخ برجي هنال لاضع رما ؛ هنوريشتسف هرابتعا داز هرمع يف مدقت ايكمئاصلا

 ا نواس ال مهنكلو نيلااجدلا ارا نوعبتب و رهاما بيبطلا رماوا نوكرتي نيريفكلا

 " لعني داقثعالان أل هب ضب رملا داقتعا ىلَع ةفقوتم بببطلا ةرابم ناف ثاذ عمو ةرم لك

 ” ةرامملا يذبيبطب دقتعا ضي رم نا قفنا واف لاوزلا عب رسم هن كلو مطظع ريثا هلو بئاجت

 - ضيرملا امظب ناكينلا ةدملا نم رياك 1 يف كافش نم 50 هضرمب اذه هجلاعو ةردنملاو
 5 ' اموصخ ءانذلا نا بسحب ال“نال ةدحاو ةرد لخمثا ىتح جيردتلاب هل هرابتعا لق

 بيبطلا ديب سيل عيرمسلا

 مع 0 الاى

 لذ مل ورام لصا نم نو نانبل لامعا نم اتلحز نيغ ع نم ةرسسالا هذه لصا

 "سيئر روكش اشاب فسوي ةنمو امشاب ىلع دم ع ةدم اهنطوتسا رصم يف عرف اهنم اًيقاب

 / بهذا 0 لشد يذلا روكش انح هادئا يئافلا عرفلا اماو افاعي تيكن ا

 0 متنا نم لوا هلعلو نوع ايبوط نارطملا نيبو ةشيب فالتخال يناقئوربلا

 روصنم مثو ةيناتساوربلا هيبع ةسردم يف هدالوا ىل رو تاهجاأ هذبب بهذملا اذه

 ظ محامو فسوبو

 م ٠ نم ءاضرا اذخاو سرادم تأ ىلع يلتيوه زمسم عم قفثاو رصا رضح ( روصنم )
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 هه ةرل + ش١

 : مولا هوب ةللاهملا نب 6 يلا 95
 ضرملا لبق ضيرملا ةلاح سردي نا بيبطلا لع بحي هنااا لوقاو تلف دقن 7 ظ

 تناكن اف روزبلا اهيف عرزت ضرا مسجلاف مسجلا بيكرتو جارملا بسح عوني اذ اذهنال .

 جازملاو اهناوز بوركملاو شرا مسجلا عرزلا دسفيف ةلطاع تناك ناو تب ةديح 0
 نا بيبطلا لع بجي تالذإف تابوركملا هذه ءامنال دعاست ضرا ندحا يوافنبللا َ

 يش لك لبق ضيرملا جازم صحفي ع
 ًبسانم تقولا نكي ملاذا .هنال ءاودلا ءاطعال .قفاوملا نمزلا رعي نا انآ 0

 تاقوالا هذهو هتقو ريغ يف ماعطلا لثم هلثمث هعفن لدب رضا امبرو ًاًنيش ديفب ال ةاودلاف ١

 ظ رخا ىلع بيبط لضفي ةراهملا هذهبو برحنلا بيبطلا الا اهفرعي ال ١
 ريشإو بشي و داب ةشيعم اذ نانا كل وركيم لضا نم س0 5
 واق نان ”ةعرملا ةاذيفلا يطعب نا راودالا هذه نم رود لك يف مزلبف تومي ثا
 ما هبكلا وا يشاحلا عاونا هانمعما امي دح !ًدولوم نا ضرفنلو هب رضا هتفو ريغب ضي رملا
 تعون دنو بيلحلا لاخلا هذه يف هل مزلي ذا تومي هناب كش الف زبحلا را كتككلا 5:

 ااكفئاكتي مث اغأم هماعط نوكت ةدالولا ثيدخل لفطلا نس بسح بيلخا ةعيبطلا د ظ
 ةدعاقاا ممله لامعتسا بجو هسنس بسح عونا تالوكأملا هك دازلا ربك” :

 ةنيلملا لب ةقباقلا ةيوقلا ةيودالا هل لمعتست ال هئادتبا يف ضرملا نال ضارفالاب

 ناسنالا رمع نم نس لكل هنا ا جالع ضرما راودا نم رود لكل نا راصتخالابو '
 تاقوالا اوئيعب نا مهياع بجي ذا بطلا بتك يف هركَذب نوفلؤملا رصق اماذهو ءاذغ '
 نيراب نق مايل قل ثدحلا بيبطلاف ادن لك ة ودا اهيف لخكوت نا بحي يتلا '

 هجالع يف طبخيو هرما يف راتخي هتذئاسا نع انيقلتو بتكلا يف ابسرو ىلا 7

 ثاذ ُُط ضرفنلو ةرادقم لع ةففوثم هلوق نال ودل ادقم رابتعا مزأإ كلا *

 هتانرتكلا تالق ال هليل ةك هن اوان واف انل تايذفملا تعازبلا نا الفم ٠
 رومالا هذه ةفرعمش املاتحا مسجلا نكمي ينلا ةلدتعملا ةيكلا الاانل عفانلا امو انرسض ٠
 احاجنو ةراهم بيبطلا بسك يتلا مث هرادقمو ءاودلا نمزو ضيرملا جازم ىا ةثالفلا ٠
 0 ل



 0 : : نق 7” 3

 تك ايغرالا دئاوعلا نك اولمعتسي نا ا 3 اعلا يف

 02 ا جوزت ل 0

 م ددقو ةربتعم رسما نم هلكب لوار ىعدي لصالا يرسس وس قبدص مهل ناكو

 فوع مادام ةرسال اقيدص ناكو ةعبيطلا لع ةموكملا سرادم يف [لبمم رصا رسضح

 دقو هدالب ىلا داعو قعتسا دقو يَ 39 وهو ربظلا ماغط ايموي مهعم لكان كب
 7 اذاقو ءاوملا ناليسل ةقيرط ىلع فشتكأ ةنإ ةيبطلا دئارملا يدحا يف اًرخؤم تأرف

 ف تكي مماب " الحم تءار 110 ةنس سيرراب ىلا تهجوت ام دنعو هعساب تدعو

 5 : هعساب لخلا نا لب كانه دجوي ال نا يل ليقف هروزال ُدنع

 . ةنبا 0 هنريسآ بيبط تنك ايبصاح نم هلصا رجات ( بيذلا دعسا)

 7 قوعب هيلاب دلو لك ناكو دالوا ةءبا هل ىفوت ناادعب تشاعو هل ةديحو نيعاس اه مع

 7017 تراك 1م ىفوشي نانسالا ببسي ىحو تاجنشت هل لصتل نسلا اذه كردب نيح
 0 . ىعدت ةريغصلا هقنبا ركثموب ثناكو جا و جازملا اذهماناك هئارماو هلال جازملا" يوافنيل هدالوا

 00 ا نتاهذ لاخلا هذهب ةثنيا بالا ىئار ام ٍدنَعَو حينشتلا اذه ابباصاف نسلا اذبب هقيفش

 ام دنعو ينيعدتسي لسراو يئاتفل نفكلا اوربد لاقو ةديدش سأب ةلاجم يو هنزذ
 ' اهتوخا ضرم اذه نولوقن و اهئافش نم نوسبأ لكلاو ايظع احاون تعمم ثدبلا تاخد

 , انيك 11 نع مم اًقيفخ البسم ةنبالا تيطعاو ناكمالا ردق مهتنمطف

 ظ عون ةحانرم اهتدجوو ةاتفلا ةدايعل تعجر رصعلا وحنو ميدشنلا لازو ىمحلا تفقوتف

 "يا ريغ هنو رفصا هيلا البقم اذه ينار ام دنعو اهابا نيطال يليلطا ناخ ىلا تبجونف

 ٠ لاقو يهتف ناوينشتلا لاوزب هتربخاف هتنبا ةض نع ىلاسو اًعون نأمطاف هل نمسبت
 1) كدالوا تناما يتلا ين ةججلاعملا نا هل تبق ةآدلا اذهب اوفوث يدالوا لكنا
 3 ديزت و ةومدلا تاغارفتسالا تامينشتلا ةدم ملل نولمعتسن اوناك مهنال تايهنشتلا

 .اهتلازا لجال ماا بجي ىح نع ةئشان اهنا عم يوافنيللا جا ازاا يوذ دنع شار ءالأ
1 

 ابا هج



 : ند ”ا/ؤإ دع ٍْ

 ةدم اهيف لغتشاف رصم ىتا امدنع املفم اذه يراج ناك ؛ ( سلفملا يراج]

 يد هدالواتناكو لاقت 6( طرضغل )ىدتبا اًريخاف ًاوظع#انغبستكاف ةيسنيث الثا

 لصو ناكو هتمعن لاوز برقي رعش هدم رورم دعب هنا ىتح ريذبتلاو فورمعملاب هَ
 املس نيتب رع هب ىرتشا غلبم هدنع قاف لاغشالا ةموادم هيف ةنكمي ملمع ىلا
 رظتني هتيعمب اناو هباب ىلع املاح ناك مانالا دحا يفف ءاسملا دنع هابساحي نييجي رمل

 ةالئاق لاير فصن يجي رعلا هل مفدو امثادحا تدفن الاو الغتشا ام ضبقل تايب رعلا
 اي رغ راكو ةيناغلا تدنن قح مشلاو بسلاب لجرلا رفكف مويلا الغش اذه نا.
 ضد رم نأك ناصحلا نإل.راهلا كاذ يف لفتشت مل ةبرعلا نال قيلعلا نمش بلاط
 ف ا ةبسملاو متشلا نم سعتلا بسب قار د دعب و لجرلا لقع راط ر نادتف

 0 اذالو ينغ هنا تعمم يتاو ةيلاملا هلاون حا ٠ نع ةنلاذف 000 ًافيرظ ًافيطل هقاور ةدما
4 

 ةلغم نا ينباجاف هارخال اًثيش عمجي 0 يف ةد.. هل ٌراص هناو لمعلا اذه
 تالصو امدنءو لوخدلا اهنكما ابقمشلف ثيم رامح نذا تلخد ةنيحن ةفيعض ةراف لثك ١

 اهل "قب مو عاخنلا ىعتنا امدعو تنسف لك ان تدنبا اب رط اءاغ تدجو غلا ىلا
 0 دجوب ال ثييحو اهنع اًربق تكمن اهنهسسل كلذ اهنكما امن جورظا ثدارا الكا

 ايفر اممسسج راص ىتح ةلاللا هذه يف تيقب و فعضنو اهزاوب لك انو زربن تدشا

 رتقفوت هللاءاذنا, اهتراج اهتلاس اهجورخ دعوت جرف نذالا بقث نم جورحلا نك
 تجرخ ؟تلخد لم نا اهتباجاف ينب ربخا كنرخال اًنيشأ رشسعمجو ةزفسلا هذه يف
 يأرخ تلكأ ةدان 0

 فوع كب دمحم عم ىتكارش 20.
 هدإو عم يك ارششاب يدعو, دقو اريدك دى فوع كب نسح يذاتسا | ناك ١
 دمع ناكو وتئاكلا قوسب ا ا 3و ييسوملا عراش رخا يف الحم انل جتفف
 كرا كب نيسح اهومح داراو ابماو م ةيواسلرف 5 ةارما احوزتم كن ْ

 كب نيسح ىرتكشا مايالا دحا يفو كاذ لبق لبقت ف اغقربو ةربح اهسلبو اهدئاوع ريغي ظ

 هدئاوعلع هوقبي نا يما هنباع نا دعبف يرطس بيبطب هل اوناو ضرمت ايجنرفا اناصخ



 د 7 با د

 : وهلا اهملعي ال اًبابسا ُكل قلخي رما حاجن ارث يزابلا دارا ته تببلا ٠
 سيرا ىلا بييطلا ةبسل وهو ثداحلا اذه ىلع ةظحالا ام ماقملا اذه يف يلو

 اما ضي رللا ةلاح نم رثأتب ال برطتغم ريغ اًقئار نوكت نا بجي ةعانصلا هذه بحاصو
 نه براي ةنوبلطب نيحو ضرالا ىلع ةلا لضانقلا نا نظيف يريظن ابيف ثيدحلا
 5 ١ و هبيبط فلمالب نا ردقلا ميظع ط بجي اذهلو مواطخ راكي و مهمتوقو مهيحظع

 00 ىرج اك لصيف هياء رثؤوب الو ةبهري دوعب ال ىتح هحزامي و هباع
 ا امرا ةرمشع ةبماشلا غلبت رشعملا ةفيطل ةنبالصنقللا اذه ناك ( لصنقلا ةنبا )

 ”ةحباب يل تلاقث مايالا دحا يف اهت رزو ةياكلاب لكألا ةيبش ةدفاف اهكلو ملا ةفيحن
 . ةلباقلا يف رغيف تساج يننكلو كئئاود نم كالذ امو ةميظعراهتلا انيرماددا دينا
 م رثاف كرت هئاضعا 1 ةيلك ةعرسو 6 ءابتشاب لكا ساوقلا تأرف ةدئاملا ةفرغل

 71 لك هارا 2 يتفرغأ ماعطلا تبلطف ةيهاشلا ىل بلجو رظنملا اذه يب
 3 يل ءاود معا ناكو ماعطلل كاهتشا

 ةقيفر ىأرو ماعط ىلع اسلاج ناكاذا 01 نا ةقتطابو
 . ناكو ا لكأاي

 : سكملابو مهضعب نمماعطلا نوفطختب نوطبلا راك ىر كالذلو هتيهاش ديزت لركا
 ”ناسنالا رطضي و ةيبشلا دقفتف لسكو ءطببهلك ا وا ءاهتشالا ليلق حاولا ناكاذا

 ' ةبحاص هجو ةسوبع يف ةيبشلا دقفل رض مظعاو ةايح عبشلا لبق ةماعط كرتي نا
 7 فرقل ةسوبع لزاما ةبحاص تناكو اشوشب و كل اق دص لجرلا ناك ايهم نال لزنملا
 0 للا (ةاوام يفر ءاردالا !تمبلا نآل هابل

 | دل يف ناسا دحا دنع اًرعدم نوكأ نا. مون تاذ يل قفتا ( ةردان )
 - لاج دقو نيوعدم ةلجح انعم ناكو ةدئاملا ىلع انساخل اقلخ ةسوبع ةأرما هل نآكو

 .اريخا هريغ ىلع ةلضفب ًانول ركذي دحاو لك راصف اهناسحتساو ةمعماالا ىلع ثردحلا
 ”ةيعج ينمهي يذلا نا اهتبجاف كلذ يف فلزا ك1 هلال لزاما ةحاص لقاح

 '0لأكا اذاو دراب ءامو نم هجو يف لكالل ةيعج ندحاو لكألا سيو لكألا
 | تكحض ابهحو ةدورب ص 0 ةنسح ةيعمج 56 ال نم ءاملاو مدا هجولا

 ديب نكفتو
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  ىلعاو ىلغا نيعلا .ةمسأ نوكت نا دب الف ايموي هيل بنكي ةيذجالا جام ا 1

 بلغا نال هدهاشي امم اًثيش كرب ال نا ناسنالا لعت ةثداحلا ذهف ةبذحالا نم '

 اننود مم نم لعتت ام ارينكو ةفدص تناك تاداهتجالاو تاءارتخالاو تافاشنيكألا ٠
 ةيا:نود هيلا رظبلا وا يش رافتخا نب ال ِكلذإ

 يدعي ةدوكملا ف يفظوتم هنو ال ناك ينلا هيطبقلا م رع دنع سب ثذجا دقو 1

 ىتح اهبمن الاو اهحدي ىدعإ اهنم حرشنم ناكاذاف مس برشلاب |

 0 مانو لكأي هينا لكلا دي ليلا فصن دنع قيشو ناركس وهو ماني |

 ال ما هفرعب .ناكن ا ةماما صخمت رم ىتمو هراد باب ىلع ءاسم سلجم سردات ةعسا راج
 سردات رمختا امدنعو برشلاب اودتب موزعملا لخد اذاو هيلع جرحي و لكالل همزعي ٠

 بريم وباوبالا ماخيو حيصي يذلا فيضلا برضا يدتبو اصع كسميو باوبالا لفقي

 فيض هل موي لك اذكهو 3

 عراشإ يف :انب تذخا مارد ضعب تلستك تنكر ةريجلا هذه ترا 0 0
 رودلا يف يعب نكسمو العالا تنكس نيقباط وذ ناكو !ًديدج حيت يذلا كب تولك

 اينابسأ لصنق صاوق يناثلا '

 رماز ريسم ضم فانيسا كا
 ةلاسف رتالشنوفلا نع مايالا دحا بيغن اندالب نم ساوف لصنفلا اذهل 0

 لصقل ناكو ينثف ل ىنناو هسرض م باجا ببسلا نع ُةلصنق 1

 ضمح نم ةنيحم هل تلمعف هيحالعل نال لسراف ةديدم د 0 سرض ٍإ

 فصن دنعو انيكلا تافلس نم ًابوبح ةتيطغاو قرملا يف اهتعشو نيفرملاو كينسرالا ١
 :دحارتسا ن1 اولا 3 نع ةتعنموةنيجملا تعزنف 'يتلا ةرثكلينبلطي لسرال يللا
 تانلس انكلا تاق ضرع اذ 1 تدجوف اتشرلا ىرال ةيلديصلا ىلا تيجوتف |

 مك يلع مقاوتف بيبطلا طاغ مجري نا ةتفيظو نال يلديصلا تودهتف نينورتالا . ٠
 رسل نال لصيقلا ءافشل بس فلا اذه ناك اريخاو ررض لصحي مل اذا ةتدعوف هرس ١

 كا نا نع قر تنك هلل نع اريخاف بونلا هذه ُهل جيبمت تناك ٠



 * 01 د
 تهوس تحصل بما

 7007 يئاوملا ةياعر هلفا هيلع رفوا تنيكل تاودس ٠ نس نم ةتفعسل احالف تنيك
 8 | ركشا 7-0 ةسردملا | نب ثحجرخو يمورد تبغا أل (رصم يف يكب ١

 7 نكلو ذيللا لكل خم ىلع ءارظب ركفلا اذهو ةدابشلا لالا نيح مومهطلا لك نم صلختا
 | 8 "1 59 ملط امه انددزا اهنم انجرخو هي دلاولاو ةيسردملا انبتاور تعطقتا امدنع

 1 . اهنيةحاري اب ابك بعاتم. هذهو مونلا لحم ةرجاو شاعملا بلط# انيلعداذ ذاةيضاملا اهتلاح

 2١ حرفي يذلا سيرع لثك انلثم ناكو مومحلا بابان خ ةداهشلا حارفا تضقتنا ام دعبو
 ديب 1 ةديبسلا ريبدت يف مثيب يدتبب يناثلا مويلا يفو هل رابتعالا ةراكل هسرع موب !دج

 1 0 3 رج اهو دالوالاب ةنس

 لا يف تنكو ملا يدتبا يناثلا مويلا يفو ةداهشلا لاون موي ناكانسرعف
 702 فوع .كب نيسحو اشاب يلع دمحم ةثالثلا يلذتاسا تايلم رضحا يجورخ نم لوالا

 001 0 نسنكاو تايلمعلا رجا ف ا منع ةبايث ىضرملا روزاو ماس اشاب ماسو

 5 الحم ترجاتسا الاحو تاريل عبرا 2 كالذ

 يس ةنئاكلا انتدناسا دحا دب ز وبا يدنفا نطصم ةياديص يف شلجا تنكو

 برق هيف رمت نرم لوا كسوملا هما لجر ممأب كاذب ىبسل جيسوملا ها

 2 يلا ارق يدنفا نوطنا يعدد ابيف نيعملا يلدبصلا ناكو وتناكلا قوس
 ظ 00 ةزعألا خاب ممدجت اهنم برقلاب ثتراكو دعب ايف هركذتس
 0 هتعابص نقتب ناك هنال هقافر نع 00 ةرجا دخاي ناك دبحا همسا دلو ءالوه

 ' اكون وحن عمجي راهلا ر خا يفو ةفعاضم ةرجا. هل مفدتو هيلع محدزت سانلا تناكو

 ١ محام ناك اذاو اهبحاص ةربش وه ةعادضلا ىنغ نا يناذب تاق لاحلا هذه تلمان ام

 7" كلذ نمو رهتشا ول بيبطلا لاح نوكت اذامن هترهشل اظن اًيموي هريل بسكم ةيذحالا
 0 ةيبطلا مىلعلا هلك اظن هلال ابي عرلبا سايت نعم .ناثتا لع تدنعا نيطإ

 "7 بجي هضيرم ةدافاو هبدكو هترهش لجالو اهلك هيف رهتشي نا بيبطلا نكمي ال اهتاعرفتو
 "7 ويسوملا اهينادها يتلا نويعلات الاي دنع دجوت تناك ثيحو اهنم عرفب هتاذ صصخينا

0 
 )+ و

 20000 ايا د سوال رفع 3 تالا ا ل انوا ا نام نما نواف تح د ع و ع ا لا ا سا لل و ل يس لح ل <
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 ' اذ يتاذب تلقو ريعم يف نيعلا ضارما ةرثكل اضوصخموفنلا اخ“ يانتال ةميظع ةلوبس



 ديد الاغث هج
 تبدين رح سس رست ستب حصدت لل

 يربدحلا ةرمدحلا نم ةلواعلا ثالماعملا هه ميج هل يدعو بيه )ورا | 7 ظ ثررخ دلو هتفيظو ىلا عجرب رب و ةنداجا هذه نم ارث 8 كارم سمح كعب قون هلاف 3 ١
 هرخا ىلا هكأشو كب تح لال

 همر ماو

 يف تلون تدك اهب يسردل ةريخالا ةندلا يفو ( نيخاخدلا نوطلال هافولا)
 اذام هتلأسف ةحارملا يف انذاتسا ىدنفا يزوف بلطي ىلا ياش لجرب اذاو مابالا دحا
 ةيحارج ةيلمع يف بغرب و هزيملاب نكاس يخاخدلا نوطنا ىعدب هنا ينباجا هنف ديري
 نع تشك ىلا انك ايل لا راس الإ كين ف هش يذلا لحرلا وه هنا تفرعف
 رفوتف كلزنم يف ايموب كروزا ققباو انه ةيلمعلا لمعت نا كل ريخ هل تلقو صالا اذه

 يتمف هتربخاو يددفا يزوف ىلا تبهذ ةالاحو يبار بوصتساف مهم بيبط ةرجا كيلع ٠
 نا هنم تبلطو هلزنم يف هروزا ققبا ينناو ةرجا هنم ذخاي ال نأ هتوجرو لحرلا اذه عم

 مت مادا ةعبس ةدم هل يثرايزو ةيلمعملا ءارجا دعبف يعم ةرجالا لاسراب ضبرملا ثفلكت
 يئدارم هل تلف م هنم اهتذخاف ةيلمعلاو تارابزلا ةرجا تاريل سمخ يئاطعاو هءافش

 هل تركشو يعم عقون ام هلع تدعاو تببلا اذه يف انه يل ثرج ةّضق كربخا نالا
 كلن. قئايشل ةفورعم هز غلبملا اذه لبقي نا هتوجرو ماركلا هثيب لها لضفو هلضف

 اذه نا بيجاف رادقملا اذه يزاوي ال ةلي مون نا لوقي ضرتعم برو هدنعةليللا
 تنامالا كا مهبسكمو ملام سار نوبسحي نيذاا راجتلا الا هلم ا ناحل

 اذه نا تركتفا دفو رمالا اذه مثدنع نكمي ال فورعملا نم نو رثأتب نيذللا ةقبرشلا
 هتعفد ل كلذ نم رثكأ ينفلك و لو حاتم تنك ةليل يف اًتورعم يعم لمع تببلا
 نموه يوقلا لجرلاو يب ةفرعم قباس نود ليما اذه يعم عنص ةنرك نع" الضف
 دعبو .ةثداحلا هذه تهتنا اذكم ليلا نيكملاو هتايح لعالو هلله ل |

 لوا نيرشت 112: نيشالا 2: زاقمالا ناكو ةسردملا نم تحرش اًطوص نا

 وه .اذهو ريقنلاو يبغلا انا هيف ببطا راهنلا اذه اصصخغ ينارت كلذل 1809 دنس
 يذلا مويلا وه اذه ينعا روتكود يغش مسا ذخاو لاجرلا نيب يدامحو يتيدالو موب

 لاغشالا ملاع يفبيكروبظ. ل وا وهو يتسردمو يلا يتكرتو يبعت نم لكا تيدنبا ب
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 دنا هنأ ليو هنا هذه يفاب نينآوقلا بجوم لع ديسن نا انل ريك اندض يلع له

 "داش سوردلا ىريل ىفشتسملا ىلإ يلع دل ىلا نيح دعبو كلذ طع انقفتاو

 ا تلف ايش ركتن ال يل لاقو ينبلطف انا الا نوملكي و نوملاكتب ةذمالتلا عيج
 07 مدعب ينأ سر لك ىشخا ترضر مشاه كب نسح عم يل فرج ام ينافك

 )لس قم برأ كلذ دعي ناكو ءاوس نم ىثحح الو يدالواك تنا لاق
 00 .ةئلا رخا ىتح تشعو جراخلا يف ىضرملا ىلا ينلسريو اهيرجي ةيحارج ةيلمح لك
 ذيءلتكال لمك

 فاشمالا ناويد ىلا يلط راص يوعدلا ةقحالم رداصلا يوب دحلا رما ىلع تانب
 يسب لجرلا اذه باصا ام ينافك يقاذ يف تلقف مشاه كب نع ىرعد نع ىلأسو
 1 د ! د بلطتم تنعتم ينا ينع اولاتو ةذناسالا يند ا ةباهنلل هتقحال اذاو
 7 قو هيلع يل داع ام هلزعب د يريد هدفا لع نم يفرح 2 تيفوتسا

 ا دقن 0 هي رغثإ 0 يوب دخلا نأ دعب يف تفرع دقو ةيصخت | قوقح 7 طقساو

 اهرالا ارحل تينت د ؟ يتناها ضوع
 5 هحو نم نيمايسأ ةيبط ةسردم يف ادرغ اذيلل نأ هلاب ىلع أرطب 00 نم

 0 ةيويدحلا ةرضحلا عماسمل هربخ لصتا سرادملا رئاس يف ةداتعم روما ينو ةسردملا يف

 .مغلبلا هبتار 000 ةممالغلا لماعلا هر تدرطو اهرخا ىلا هاوعد تقحالف

 فورظلا نا نانالا ميلف ةيئانح ىوعد هيلع تردصو ايرهش ة ةب رصم اريل ةبام

 مهتم هدعاست فورظ يف دجوب يذلا وه جبجانلا ناسنالاف يش لك لمعت ينلا يف

 ةيصختل ا هثرابج اهتصرف

 . لاسرا يف ةفدصصلا هذهو ةفدص ةلأسلا هذه 3 نك عة ذه فورظ )

 | افسوب ويسوملا ةدلن ولا بحاص ةأرقو اسحوتفم تلفزور ويسوملا ىلا يريرُت
 15 ام دنعف لتواوينلا ةددكول يف هنع لاقي املك يوب دخلا ربخي ناك يزإا هل ينيلاعنب

 . مانكذ ام ىرجو يويدلخا يلا هلسرا يناغلا ميلا يف يرب رقت ىارو هيسرب رث ىلع
 - ينيلاتنب ويسوملا ىلع وادرتا تيقن تقولا تللذ نمو يش لكت لعف ينلا ف ةفدصلا نوكتف
 ةسردملا سيئر كب نسح اا رمصم نم ترمفح نا ىلا ي هيوم اك هل قلو ةيوزا

 ل



 مت ربخاف لمح بيس نزرع ينولأس ينوأرو اونا الو هعرقي ىذلا وه هيلع لكوملا
 5 0 ٠ 2 0 ٠

 ىلا تويعلي ةذمالتلا أدبو ةسردملا لك يف خارصلا العف مشاه كب نسح لزعب
 "وبما

 1 ِء 0

 ربالا نوع ةئلأسو ميدقلا يدنفا دحا يتاكلا ىلا حابصلا دنع تهجوتو
 ةعال تظفح دقو ينأب اك وهو ةنأرقو ةنذخاف رمالا كاهو كربخم قدض لاقف

 ْ ْ . ٍقاروا نيب

 ”ليفاسمللا لا رقافلا ىلاعلا ارمالا ةروص

 ظ مشاه كب نسح لزد
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 ١ و
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 يف ذيملتلا يزارا يددفا رككش عم يكحلا مثاه كب ندح هارجا ام ىلع هانب

 دعاوقلاو لوصالل ةفلاغاو ةقئ اللا ريغ تاالماعملا نه ينيعلا رمدقب بطلا ةسردم

 ١ ةسردملا ةسائرب هتفيطو نم هيلا ىنوملا كي رض مفر ان'ثدارأ تختنا رماوالاو

 (ينناخلاو ةررك ذملا ةيضقلا قيفخا لالرو مم هلاسرال ةبلخادلا ةراظنل هني راتب انرءا
 ءارجاو ةيبولعللا كلا اذه انردصاو لوصالا بسح اهب محل فانئتسالا ساخن ىلل
 رمالا اذهبو ) رىذ م كب يع دمت يلا هتفيظو ةلاحاو هخيرات نم كب نسح تفر

 كب نسح اهيدؤي ناك يتلا فئاظولا يف اوموقيل نيرهاملا

 رادل هتلحعب لخدو فيش ملعب مل ةنال كب نح رضح ينشتسملا يف نحن انببو
 ةلاسو ميدقلا دحا بلاط زكا 0 0 الو لوزعم ل وزعم ذيمالتلا رصف ةسردملا ٠

 ةعاس دعبو هب نوازبم اوناك ةذمالقلا نم نيفص نيب هتلجب اون عجرف عقوت ام هربخاف

 ردصو ميكا كب ىلع ل ةدرعأ اهتلاحاو ةروك كمل ةوطدلاب هفئاظو يئابؤ قشتنملاو

 5 كب يعد رمؤخ

 ماوشلا يقافر تع ةسردلل سيئر يلع . عوجر نيدح يلع د عوحر )

 فراك اذا ضوصخ هرم لك ةرجلا لست ال نكلو يلوالا ةرملا انصلخت دق مل تلقوا
 + هه 1 1

 د 0 7
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 ٍ 0 ةرادا 006 صأ مث هنييعت انبلط ما 3 نب ةعاسلا
 ١ .باطو مهدؤش نيب رمحملا نم دحا لخادتي الو مسلم يثابنوا مهيلع نيعب و

 و يلط اًدج هرسف يوارعشلا نوطنا هياع تضرعو تضفرف مسمع ايشابنوا نوك|
 .نيبيغتملا آنا كذب هيلع يضقنت يثابنوالا ةفيظو ناوبف ينفر 10 امل دل
 "الإ نوجاتع نحن نيح يف يتافر ةرادع باستكا لثأ | نأ لف ةسردملاوا سردلا
 ًالاو ايشابنوا نوطنا ناكف هحلعا دحا عم فالتخا لصح اذا دعب اهف راصو ةدضاعملاو

 - تدجوف ةظفاحما ىلا ت تبجوت ظفاحما نم بلط اناتا ىتح لاحلا هذه ىلع انيقبو [لصم

 1 نسج اذاو تغنلا مث هيلع تالف يعم روضحلا دن ري تراك ىذا زوالا كانه

  ةيبطلا ةراشتسالاو ينشتسملا لاك مدقلا يدنفإ دحا عم قطنطسملا دنع مثاه
 لق هيلع دويش ىديعف هلعف ركب ندا 1 0 ىلا ثمدقتف
 ع فرغعا كب نسمح نا لاق هتلاس ىلا يند روايلا رظننا ثجرخو يشل كب ١ نس بجيب

 2 ىريطظل اني رغ ذيل نا لفعب له تلف هيلع تجي كنا عز هنكلو سبملاو برفلاب
 0 بفرمغلاب فرعا هنا كيو ًاحانرم نكف قددم كمالك نا لاف ةسردم سدر ىلع جم

 3 4 ىضالا ديغ لوخو ببسأ ىوعدلا ترخاثو تعجرف هءازج يتليسف 0

 1 : لزعلاب رمالا ذفن

 00 لانو سب 1 يف هسورد ىقلن دج نيرهاملا ءابطالا نم مشاه كب نسح ناك
 3 ظ 0 سرد»و يوبدلعا رصق يف ءاسنلا بيبط ناكو ةلديصلاو بظلا يف نيثدابش

 3 ةسردملا يف ايجواويسفلا

 ّ لاعت 7 لاقو يح 1و "يلا رضح ةبب رع ةدحاو ةعاسلا يلايالا ىدحا يفو

 ١١" دنع ناك هنا ارسم يفربخاو همم تبهذف هب كراسا ثيدح 'يلف كاش ويسوم ان يعن
 اقلب نسح لدب ةسائرلا.رما هءلسو ىويردألا انن دنفا رواي رضح ءاسملا يفو ىلع دمت

  ثبارف يلويح تذنف هلوف قدص تدين الو ىرشلا 3 ناك نينوي هاطعاف مشاه

 . || اقدم هعرقأ تأدتباو قيطلالا لا تيهذو هل هتيطعالاب ر فدن يعد

 رفعج اونظو ةعادلا هذه لثم يف لبطلا عرق داتعم ربغو ةدحاو تناك ةعاسلا نال

 «ظيرااعللا 1 تك ايلا 20 لقب ناي 9 ل 1 اياب ١" للا

 هذين ةهرش سين 0 1 مم ار
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 تانلدم

 0 م د دنيا يااا
 ج82 ١

 ا 3 ل 0 2 - ار ادبف 0 واجن 0 ناكو

 0 5 اوعبتاف مرام الو رمالا ةقاع ىر ىتح موبنحتي نا 2-0 8

 ماوشلا ةفر م ىلا نش را رغح مول تاذ يفو نيييغتم مم ايبا دقي شي واجشابلا ل ظ

 برسل ىزتاو هلوشلا ىلإ ى رنبلط دق انيدنفاف ةسردملا نيناوف نوصعت ؟ازا ملل لاو ٠

 نييبلحلا ةذمالتلا دحاوهو يدار هشلا يددفانوطنا هباجاف رماوالا فلاخي نم سبحو

 ردعلا ندَت 3 -- نبال اذكه د 9 ال انيدفا نا

 7 و اناوحا ل 1 نكمل هيفما ا راب اغاب ٍظ سرادلا ْ

 0 مدنفا راتلود

 يتلا ةثداحلا هلا بطلا ةسردم ةذمالث ماوش ةرشعلا متلود ديبع ضرعب
 : 26 ضعإبو شب واج شابلا ١ انيلف طا دق يروطا ركاش ان ليحاو سيئرلا عم

 .جرغال انفرغ يف ىلبل نا انمزكلا ىتح لك ا لحم وا نص واسرد ل :

 انياع ىرجب ذام لعن ال انوكرادتل م اذاواهم ٠
 سايلا موخرملا يجرامخلا ك.يملقلا 0 هانلسرأو ماوش ةرمشعلا اءدعسالا ىلع خو

 يددز اشاي ليعامسا وهو سرادملا ناوب ود ليكو انانا مويلا كلذ ىراصع يفو دنز ا

 مث نيا لاقو رادلا يف انففطصاف ةذمالتلا عانجال لبطلا عرق هروضح دنع

 اكله له ابل لافو نيب ردملا نع الف اندخاو انجرفت فصلا ٠ نم اوجرخا ماوشلا

 سانا لاو هومتعنم يذلا لمعلا اذه امو لاق من هبا ءاعدتسالا
 انعف اولمسعت نا مزاي الو ( ةيب رعلا ةخالا لوح ناك هنأ ءاب رغ لوقي نا دارا ) نابرغ
 ند واجتابلا نم انصلختا كتدعامم انيلطب اننا هل تافو همالك مث 1 هعوأ ٍ ةسردملا ف

 نيئبام مب مولا ضم ةكمالت ةرشغع لمس نأ عينت ل 1 . رم اي

 لاقو شواج ا 7 انلفشماف د لا ارفع لاق 3 0 عنف



 ب ماد يبدا 0

 يف عفوأ

 يقال 'ينوأبقي اودشاو ًاعيمحا 97 ظفاحلا ىلا يوب دعا لكاوف قفارلا ريو

 | اها م يناما تراكلو ينك دحا ناك امل اذ فالخب رمالا ىناولو تحج
 بلعنلاو دسالا

 ! يلعفلا ادع هلودوعب تاناويبحلا مم هيلا ترضخ و تاذ ضرم لسال ا نا ليقف

 00 دق 0 ةافولاب دشالا 1 يضفو ايوف ناكاذا ضرما ناب ركشا يذلا

 باعثلا ىأرف ةضره نه لاي او هندددل هتئنبجل 7 0 * ناوذراب زاا لقب

 17 5 11 نا بايلا , نع دع اهنا يف , وهن راغمملا بدل ةرايزلا نم 4 يىليإ ال

 قابك كيلع لقثا نا ضرا مل يننا اذه هباجاف هضرم نيح هتوايع مدع ةبثاعي

 . امنع ث غربا 0 ةيده الب يل 1ناوا كماعط لوادتا ريضحا ضِنرَم تنأو تاناوه 5

 كيلا تح انخدحو ىقح

 1 ١ دبا كلاضو بلدقلا هوب شرو هبغغ نكس ةيدهلا ركذ ديسالا مجم ٠١ نيحو
 : ناف يديد الكأب هتيه١ا هت ني م 595 ل نيو“ راج انم ة هد رف ةضور يف لاق

 ' 14 راخلا ىأرو ةقيدملا ىلا الصو ىتح : لا عم دسالا هجوتف هيلا بهملف ترما
 1 نم هينأب 20 ديسالا لت بلغشلا راشاف ضرالاب هارد 20 لامثلا هفصو

 2 مدل رن هنا ريغ لعفف هاري نا لبق ضرالاب هيقلي هلك لع هب رضيو

 1 ا لثعو ب رغلا مظع نه ضرال اىلا طقدش مل راما هشضرو ةيضاق هب رض

 ١ ١ : يذلا ت تناو ينش مت ةقفا ارملا طرش 56 ام هل لاقف دسالا شين راصو بلاعتلا مدقت

 راح ناك وأو فقاولا م ايندلا 3 يديسأب لاقف 2 كلا

 0 تعجرو ظفاحلا يلا ريرحتلا تملسو ةلغفاحمل تيجوتو يسب الم 8 9

 01 (رح ال غيل رف فشلا نريظي نا ناإلا تبي فورط اذكم يف
 0 يتلا نودظي .لقعتلاب تعاكت اذا يثنا تركشلاف ايظع ناك يسدخ نيب و يندب نوبلا

 ٍ ”تناذالل بأذ مظعأ دعب دالبلا هذه يف فضلا نال 0 عيبا قميو عجن |

 1 مهي داو هلع رما 18 ارا ه١ تاقف هذيملا مصخ سيرا ناك ىم اصوصخ

 ا 4 نوي زيراف ا "د
00 



 نك
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 ب "”"4 هه“ ا  هويالل

 فراعملاو مواعلا قلدل دالبلا ىصقا نم نومداقلا يلم مث نيرذلا ءابرغلل ًاصوصخ ةهيبلا ١
 قو مثارسا ةنعارفلا لماعي ناك 5 نولماعيف لماشلا ماد ا ينلا ةئدقلا دالبلا يد
 5 لجال كللذ لك ( يعم تعفون اك ةلداملا تركذو ) اذكو اذكوه ام يل ىرجسا
 با رصصم يف دجوي 1 يف افرع نيدلا حاملا عم تبجوت ينال كرمت ايدل
 1 حايسلا هضفرف هب رافا د>ا لاسرا ديري سيئرلا ناك دنو مهتاغل نودسحي نوينطو

 ام اه ةلماعملا هذه لثم طق رن مل قباسلا سيئرلا كب يلع دم ةدم يفانئاو مهتفل
 مدنفا رمالا هل نإ رمالاو 8 وبدخ ماقمل هض ذرعا ٠

 ري رقنلا هتبطعاو انيدنفا سما ةثربخاو شنفملا اشاب ليعامما تلباق يناثلا موييلا يفو
 هل دب الف هيار ثيلطو كن داوح ىلع ةتعلطاو اصخش ثرشنسا ىتم يركش تلقو ءارقبل ٠
 فرا ءرملا مزلب كلذل وق خلا ناكىتم اصوصخ زئافلا نوكي ىتح كندعاسم نم

 صا ياب هراشتسا ناك يال حيصلا هنار يدب

 لبق اًحابص موي يناث يف: يذلا روايلل هلمسا نا ينرما ريرقتلا امشاب ليعامما ءارق امدعبو
 ةيوس هجوتن نا انيدنفا سها دق للبس رح سل 1

 انارسلا ىلا عوجرلاب انرماو را ردا رح 0 نيحو انرمسف رصم ىلا 1 ٠

 ينط اشاب رم“ ظفاحلا ىلا يوبدلعا ندا ريت ثلاث رواي ىللس كانهو هيلا اندعف
 ٍذئتقو لباق ذا يعم هئيحم مدع برص نع يعم ابهاذ ناك يذلا روايلاكاتنف

 ارظن ةسردملا يف كقوقح لصحتت ال امرا نا ركشلا اني دنفا "نا ينباجاف يويدحلا ٠
 كلا :باهذ لق الاخ هجرت ةظفاحلا يفكلاوعر رظتت نا ساو 00 مم كتوادعل .
 ىلوالا ةجردلا يف تاخدف روايب ينةفراو اهداعيم نع ةدايزي ادترظنتسا يفلا ةيديدجلا ٠

 ةدرومامم .ر رثا يننأ ت أقف 3 نعينلاسو <(ذنلا شنفم رض لحما 0 يفانا اندو

 يت < رع ينلاسو حرف يلار نيحن ف ٍةيدص ناك يذلا يومعلا ستفأا لسراو بهذف ظ

 ْ ىرج ام هتاف ليم عورفب يثدوع نورظتس ناك ذيمالتلا نال يرفس

 تدجوف سمشلا قورش .دنع ًاحابص ةسردملا ىلا تاصو يناثلا مويلا سو
 ( بئاذلا نم رضاحلا فرعيل مهئاما ةءارقل يا ) ةهدنلا لجال نيفطصم ةذمالتلا
 دلعي ينولاسي اوراصو طباضلا مهعمو فصلا نم ميعيج او اوجرخ ينورظن ام دنعف

 - هولا :
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 رسل ىوفا يلا تركتفاو يعجو يف شب هلاو ملنمملا يوبدنغا |  9نب هلا 0 1
 يش الك ياما ءيش لك ىراو يدب كرفاو ساجاو دوعا م مار يسرك 0

 [مهكال يعتف تارابع نع يناينم يف ثحبا ترصو ينناها يذلا كب نسح نم يئاقثث ٠
 هلأ وهو ركف يل رطخ لاحلا هذه يفانا انيبو يبتخ دض يوب دملا جيب اهنا نم نظ

 فيس هيقببف هخيملوت قوس كب نسح يسر عم بنل ال يويدخلا لعل 78 5

 ١ لقا يدرا لعجيو ينم متتني هناف * رمآ تمت ليلا 0 ذئ دنع ةعم ينلاح نوكت اذامو
 ' لك لوصملا لجال تيتغاو سررلا يف يابا تيضق نيك ا ام دعبو هقفحا 1 ءارج

 ُ ثداك ينصق ربخاوتباتك يف ل دنعا نأ تناثراو ىودح الب ابلك يناعتا بهذت ةحيتل

 "ل ينناب هل رذتعا هبصنم يس يتب اذا ىتح سيئرلا ةمارك ءيشب سما نا نودب طيسب
 " يلاسو ينباطف جداملا نم انيدنفا عماسم تغلب ةثداملا لب صوصخم ءاعدتتساب هوكشأ
 - اذهروظي لو ينلطي مل يويدحلا نا اضنا ركتفا تنكو ةقيقحلا ناركت عطتسا ملف اهنع
 '” لع ةقيقحلا هل درسا ال تنك اذا ينع ىضري ال هلعلو يمايس دصقل الا يرماب مايتهالا
 0 دب ال هاو ينادلا ركفلا ىلع طلسن وخلا نب كنا ذم نبي اورام ةدم تيب اجا
 7 ادئر كب ندح يتب ضرف 2 روأ لهال هلدع رهظب ىتح كب نسح صاصق نم
 يرعأب تلفزور ويسوملا ربخاو اكريما ىلا !الاح رفاساف يدرطب ينم ماقتنالا داراو

 رداق هنال رخا "المع دجي هناوا يمورد لك ١ كانهو هبسب ةسردملا نم تدرط ينثاو

 الغم ةنابجلاو ركف يف ةعاجتشلا نال ينالا ريرقتلا ميدقت ىلع تدقعاف كلذ ىلع

 : ظ مدنفا

 نأ لصالا ياثلا بطلا ةسردم يف دِيِتلا يروملا ركأش كوعم دبع ضرعب
 عيمح اهنع عزنتو رصم ندمت يل بعتلاو رهسلاب اهماياو .اهيلايل يف يتلا متمظع
 ىلوالا اهتلاح ىلا اهب نوعجري اهيمداخ سفن نم ءادعا امل ةيدقلا اهدئاوع

 ةداع قبب نا دبتحي يذلا بطلا ةسردم سكر مشاه كب نسح وه اهئادعا ماو

 . ةداعلا هذه عنع ترما كوم نا نبح يف تاناوبملاك مهمادقا ىلع برضلا ضو عا
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 ميس سويس سم

 00 اهدنا امر يل لونبو ينهن نع للاد مم دبحاو ريك نيرا

 أ يل لافي يارمملا ةقيدج هزي وهو شنخملا اشاب ليعامسا تبأر دقو كتلباقم ٠

 ميكحلا اوباطي ناب رما مونلا ضر. هظاقيتسا دنع ايدنفا نال ةييرغ كتلاسم
 تيم دق له يناسو ةلاسملا هله 1 نبا نم مهل الو مئاه كب نسمح ُةبرمف يذلا ٠
 ينح ًايظع اًراثنلا رصم يف ترشتلا دق ةدقلا هذهو ا ءاعدتسا ٠
 عئاس تقلب ١
 أم كانو كيلطب ان دفا نا يل لافو رواب سدح دليل ذ هيب رغ - 3 يفو 3

 ياك د ف اذ قيغو فواز او يبلف يف ناقفخو ينذا يف نيدطب ترعش كالذ تعم“ ٍه

 4 هحعبتو لاح ثذبمف عون ينام طا ىريسب و رواياا هحو ةشاشب نكلو رخا ملاع يف 3

 ام ركسع ناك اذا يل ليقف“ اهدنفا ماما فوقولا ةيفيك نع تربختسا راهثلا يف تنك |
 ىحتيف :يلدلا بوذلا نبال ناك اذا اما .هملكُي ىتح ةكرح ىلدايدب ارافك
 ةياكلاب ا اسرخأ نوكأ نا تفرغ يع ذيات يز اسال ت سلك 4 لايذالا لبقيو 5

 طابغلاو كاسعلا فوفص نيب تاخدو روايلا تعبت اًريخاو يثلاح قفاوي كلذ نال و
 ةلباقملا هله فرش يلع لدي ليلا نم نوبجتتلو "يلا نوتفتلب لكاو ثاوشلاو ة|ةمالاف

 , روايلا مدق قرافب يراظن نكي لو يبق ناقفخو يلا سلال اتنكامثانااماأ
 راخذلا روايلا عفرف ءامذلا للهدف ناكمنإل ميظع راستسإ ىطخم باب ىلا يل لصو ىتح

 0 فئقوو لخدا لافقو

 ثيحو بايبال و هرهظ نو 0 ركثتتو يوب دلاخا تددحو تناحوام يع

 يعور نكس فيال ثوهب ينلاسو يفارو تفتلاف نيتوطخ تمدقن يفرظني إ هنا
 كتثدق يلريخا لاق معن ثريجحا مش هاه كب نسح هبرض يذلا تيبطلا كلا له يل لاقو

 لكتا تادحا طا يتئيه تذخاف مثو لكل ازو فولا ينع فرصنا كلذ دنغف
 راداو قروب كالذ لك ورح يل لاق يالك تيبخا او يفافر دلل أشاب زك

 ىقبسوملا توص ىوس ينذا .يف مسا الو يننار اًمفار تلخد ام نو تجر
 فولللا وهو لوالا نع افاتنخم ناك ببسلا نا ريغ ينقرافي لف يبق ناقفخ اما ة 0 ٠

 دبنع يففا عم طابضلا دجاكز ؟اسعلا ىلع لسا اناو يللا رظني كلا نك حرفلاف نالا اما

 يي



 سد 215 ية

 0 يجيد تيمي رقفي و ينشب هرماب رصم يف ؟ احلا يوردملا اشاب ليعامما ناك

 وو رسم لك يف دحاب طلت نكي نكي لد ايم ارك هااو زعلا ب
 "نأ ابساح الجو هركذب همساب قطانلا ناكو دحا عمسي ال يك ةالاعشو ايم تافنلالا

 7لب يرصملا رطقلا يف ءاشي ام لمع» ةتلعج اهبساكأ ينلا ةباهالا هذهف اًناذا ناطييحل

 - رطقلا رع نع
 ا 013 هلل يف ةيويدحلا ةثارولا اوابقي مهلعجي يك بناجالا ماما هتعمسيعاري ناكو

 86 ينلأس يف يندءام ام اذهو بناجالا اهم فرع ةلأسملا نا فرع اذا اًدح ًالداع
 2 ىلا اليخ ىرخاو ريالا دح ىلا !ًدج (ةركةرم هارت تنكو مشاه كب نسح

 تناكو كسرخالا لودلل اعمطم اهلعجو رصم قنور رهظا يذلا وه هنا ريغريتقللا
 مهسا ثاث دلو هل اكلم تناكرصم يغارا ثلث نا اوردف ثيحب دج ةظهاب ةفب راصم

 نوردقبو ملاعلا يف صا ىنغا ةنودعي اوناكو بكارمو ركس نيخاركو سي وسلا ةعرت
 َسَحَح تناك ينلا رطقلا ةيلام ادع اهفرسصب ناك ةري نويلم رشع ينثا يونسلا هلوخدم

 .لهو حالفلا ةلاح نع شنفملا اشاب لوعامما لآسيف ماردلل ًانايحا جاتحي ناكو ٠ هئرما
 ناك ايهم حالفلا نال ريقنلا وه انيدنفا نا شنتفملا ةبيجيف ةديدج بئارصض لائحا نيكي ٠

 - مججاتحمش اندنفا اما ةعفنت ال ماردلاف ضرالا ىلع مونلاونبللا لكاي هدئاوع ريخب ال انف

 ْ معب همالك نكف لاما اهمزلي تالابقوساو تايلمجتو لاغشاو تاميبم هدنع نال ماردلل

 ش لوبقلا عقوم يوب دا دنع

 فقري ناك ةنك ليخادملا هذه ادع ابفرصب ةظمابلا نويدلا نيدتس نآكو

 ةيدي دما كاكلاب ةجردلا هذه ىلا اهبلصوا يذلا وهو رصم يف ةيموملا عفانشل امسق اند
 ثوملا ناك يذلا وهو اًريثتك رمو اًريغك فرص دق لاجالابو سرادملاو عرتلاو
 "كوووكت فيكف رضع يلاها لك ةنم فحرنو ماحم الو ضراعم الب هيدي نيب ةايلاو
 لقم بي رغ ياش ةلاح ةدأما

 ةيروابلا نم برقتا ترص الياف تحرتساو انيملا يارسم يف يتفرغ تلخو اهدنعو
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 1 أةديعتمو كما ُّط ادتتسم ةيناثلا ةحايسلاب ترفاس يننا هل 'تلقو مثاه كب

 ةعاسلا ينو باحيالاب ينباجاف يوبدخلا مامأ عقوت امي دبشت نا كل لبف هعم كترباخم ٠

 كلا تقولا كلذ يف قديفذل دب دملا كس تناكو اياملا ىلا انلصو رهظلا دعب ةنلاثلا ظ

 رلو ريماماب كرك ىلا ةظفاحلا ريرخحب تملسو جارسلا ياا 200 ةلحلا
 صخ#ش ىلا هملس هارق ام دعف ةيعسرلا ةسردملا بايث ايدنرم تنكو رثموب ينويدللا

 | ليل الا تسل كنا ىرنو ابيبط كانبسح دق الئاق ءيلا تفللاو اذه هالتف هبناحب ناك
 ىتد نأ بجي لهو ماكحالاب ذيهلتلا ةلماعم نع بيبطلا ةلماعم عونتل له تبجاف ٠

 دعي نا ”هرءاو يارسلا ليكو بلطو نالا لخدا انسح لاقو كحضف ةناهالل ة ةضرع

 ناكف لجرلا اذه اما اني دنفا فيض يفا هربخاو ةفرغ يل '

 مظننا لب ةسردم يف جرختب ملوهو لصالايرصم ( شتفملا اشاب ليعامما)
 1 ليعاومأ برشم فرع نيحو اطنطب ةي وبدا ةيعارزلا كالمالا ةمدخ ةبسا

 ىلا قرت ىنح اهداريا دازو يضارالا نسل هاضر باستكآل قرطلا لك لمعب دهتجا ٠
 لثك ةعم هلثم ناكو ةيلالل ارطان نيعن ىتح هافرو يوي دما ةبحاو يمومع شتفم ةجرد 1 ١
 هجولا ناك لحم لك .يف هنا ىتح شءاف ىنغ ىلا لصنا دقو ديشرلا نوره عم ةكمارإلا 3

 تناكو نيدباع يارمم برق نئاكسلا هرصق همها رصق هل ناك ةيويدخ يارس هيف '
 حب ذي ناك هنا هفورصم ليكو ينربخا دقو اسوي منغلا نم ايادهلاو فويضلا هيلا دراوتت د
 ناكو يوب دما ةماخن نع لقن هتماخت نكت | مو ماعطلا لجال اًيموي مهلا نم اسأر نيسمخ :

 ينبعلا رصق عراش يف يارسم هاشناب أدب دق رصمب اندوجو ةدمرخأ يف ٠

 لورود اهبل يدر رمد ةبزياكرالا ةيواسن رفلا ةيلاملا ةققارلا تلكشت امدعو
 كرا باجا ةنع لثسف ةيلال اًرظان كاذ نيح شتفملا شاب ليعاممأ ناكو دج ةظهاب |
 تاريرقث ضعب مدقو تكاذكح سبوسلا ةعرت حتفو نينويلم تفلك حارفالا '

 بدحا دلو هل لماكو اربخ هل عمس مل تالذ دعب نمو هل قثرت لف يويدلعا تغلب
 ثفرعن كب تأشن ةممسا تخا نبا ُهل ناكو هشاعمل اًثيش ُهل اوقبا ديحولا هيرو وه

 ٠ انيملا يف رذثموي هب
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 . هوس نع انبدقا ربخا نا ينوفلكو يتااكم نوبجتب اوناك نيتعاس لبق مهنا عم يلوبقتل
 "لأ ةليللا كلت بهذا نا يناصا دحا "يلع راشا !ًريخاو مهعم كب نسح فرص
 اللب لاح تبجوتف اهرفس لبق ةيديدحلا ةكسلا قاحل مقتبل ىت> اهيف ماناو هزيجلا
 2 - لبقو ةرطمم ةلوالا كلت تناك ةفدملابو يصرلا ةسردملا بوث ايال ثنكو ليبلا ثعطق
 ا . يلع دم بز نم وهو ةسردملا نامجرت ناوضر يدنفا ينطصم تاباق لينلا يف يلوزن
 2 سيئرلا يلع له حدم|س يفاب هتدعوو يوي دخلا نم ٠ يلط نع هتربخاف لوزعملا سيئرلا

 0 هترضح ماما قباسلا

 00 |0١ سوت ةزيجلا ىلا تلصو ام دنعو ةرظمت اهم ترفاس يتلا ةليالا تناك
 "هد هد نيشاشحلا دحا ينباجاف ةمانلل ةدناكول كانه دجوت تناك اذا تلأسو يوابقلا

 "7 تلأسو مدنع لوبحم ةدناكوللا مما نا هلوق نم تلتف هبا عاتتمودبا ةدئاكول يديساي
 يعدي ىناش صخي# اده دجوي مهدحا ينباجاف ةدلبلا كلت نطاق ماوشلا نم دحإ ناك اذا

 ليج ىبم - نأ هل تانف هلأكو لففا هنيكلو يخ يخ اخد وهو نوطلا هجاوملا

  قراطلا لرع لخادلا نم اولأس بابلا ادعرف ام دعبو يعم بهذف هليب يلا يبدو

 ' بابلا حتف ركئنيح يناباقا لوزالا ءآش نا نوطنا هجاوخلا ةلباقم ديرا يننا مهتبجا
 ياش لجراناو يبعلا رصفلا يف بطلا ةسردبب ذيل يننإ ةتبجا انا نم ينلأسو لحر
 " ةمانلل الحم دجا مل ثيحو روباولا حلال هيلا يف مانا 5 ينوححتل دقو اينملاب لغش يف

 كريظن فيضيفنا ي :ناجا دنع اهيفمانا ةلهللا هذهيلوبق وجا كنا اديهم مكرم الا
 للف دع داع ع هحونو اذه لاق كالوبق مي را كانا هنع بيغتم تيبلا بحاصو

 ' يلا ريغ ماعطلا لع اوضرعف مودال شارف تبلطق لابقتسالا ةهدر يلا تاخدف يناعدو

 اركاب توجوت يناثلا مويلا حابص يفو يروضح لبق تاكأ تنك يننال ركشب تيب
 2 ةطحم ىلا يلوصو نيحو نوطنا ىعدد هلا تفرع امنا هبحاص الو تيبلا ةيحاص راو

 ةجردلا يف "الح يناطعاو ينم هذخاف ريسوقلا ىلا ةظفاحملا ري رحت تلبس ةيدب دملا ةككسلا

 يلاعدف ةيويدلا تاروباولا ةيئابموق ريدم كب نابعش هلباق يرفس ءانثا يفو ةينافلا
 ؟ىلوالا ةجررإاب هنرف ىلا

 نامق تركل د11 لا زاطقاانب راش امدنعو
 ا” مع يل فوت "اك كلب
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 فاح تأ ينطل اشاب رم رذئموي ظفاحملا ناكو ( ةيئادجلا ىواعرلا باحتصا الا الدي

 اذاو ةتأرقو ةنذخاف رمالا ياراو نيش لعب ال هنا باجا ياط ببس نع يدنا |

 هواسرا ؟دبع ذيملت تائب وع يا كلزوك هينيع ىلع سلب يروملا كا نا » 1

 . « فرطلا اذهل

 بيب مثو نيحراخلا ماوثلا يقافر نم ةعبرا تذخاو ةسردملا ىلا تعجرف 1

 ةمسا تين رخخآ اصخغلو يجرك فسوب موحرملاو دنزلا سايلا موحرملاو روبج يدنفا
 ظفاحلا رما اذا مهتريخاو بابلا برق مهتيقباف ةظفاحلل مهعم تبهذو ريم منك اف

 ثلاغلاو ارثكنا لصنق ىلا يناثلاو نوتس لارنملا ىلا م 5 سجن
 اهيف دوجوملا ةهدرلا تلو اريخاو ينيلاتنن فسوب لحم ىلا غبارلاو اكي رما لصنق ىلا

 برس كب ندح ناك اذا ىنلأف قسما ليكو يدنلا ظفاح ةتملسو ظفاحلا ١

 طئاخلا برق يرخا ةلواط نا ضم كلذ دبع باحيالاب ةد.حاف ينسحو احا

 : هيف يوتكم نار مان ارقب قي ا
 هل مشاف كب نس سيخو بر نع ا او يروا كاش فملتلا اوذطا » ا
 6 فرطلا 8 هواسرا ًانييص هاعداأم نأك اذاو ا

 نا هثوحرو ثحرفف ايلا ىلا بهذا يل 0 ريرخ ظفاحلا ىناوان ةدرب دعبو '

 يناطعاف يختم يلربتع نرد حر لاو هيلي يللا هك ريدا يرق نكي أ

 نا ثدبحأ ةسراملا ىلا يباهذ لبق نكلو هيب رع أدبلطو قافر تربخاف تيلط اه ١

 ' لصنق ىلا ثرجوتف يوب دحلا انيدتفا عماسم يتصف تغلي فيك فرعاو ربخلا فشيكتسا ١
 اًريخا دهب يوب دا ولباقي | مما ينو ربخاف مهتلاسو نوتس لارنجاو زيلكتالاو كريما
 ان دنفا نم بواطم ينلا هئربخاو يئيلاتلاب فسرإ ويسوملا تااسو ةدناكوللا ىلا ثبجوأ

 صصناو فت الو بهذاف يل اهتبور اكو كغم تءفوت !؟ كعصق ةثربخا يتلا باجا ٠
 حمقتجا اهيلا انلوضو دنعو ةسردملا ىلا انبهذو كلذ دنع تأرتف كم عقوث ام هيلع '
 يلا لَسرا انيدنفا نا مهتبجاف ظفاخمل يبلط ببس نع ينولاب ةذمالتلا يلوخ

 يقيمآللآ لنك ارتو ةكراملا يف ةمعيظغ ةش ربخطعا اذهل ناكف ظفاحلا نم ايفا: |

 د-ضفف ت2 لاا اا ا ب
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 يرعب نا ضيا ةنم ثلطو أريِخك هرعب يور دخلا ناكو نورخا طابض هعمو
 اهنبام ىلا يأ وعد قحاب ناو ةث داحلا هدلبم يوب دحلا ربخي نا هوجري و اكريما
 7 ةنرود كاهو ةدحبملا ثابالولا لديبف ىلارب رش بنكو

 ماعلا لحنقلا يديس

 خي ام يوردحلا ماسر ضرعت نا :دهتلا ثابالولا فرشب كفلهتسا
 ميج 3 قيدص ذا ٠ ' ليلا ي ينحابس ذبح ينيلط يروم كان عكا

 او ةيوس ربظلا ماعط لوانتل 0 لددقلا ةميلس ري رخل ١ اذه دخ يل لاقو

 وذ كرما لصتق تنلب أ 00 تدع لاهو هب كفر عاف نوحس لارنجلا انه نوكي

 زابقتساف نوتس لاراملاو تلفزور ويسوملا عم ةقيقلف جدياكو الا ىلا تمجزو هيف ,دحا
 اني + 2 يب دعا بم اهيام باطو يندف ئه ربخأو 3 0 00 ندحا 0

  لابجا نم كرب ميظع رابتعا هلو اكريءأ يف ريبش كروز 0 نأ ثْيحو

 يع ةي وي دا دبل ىلا ةثواطلا هله ناضرعيس ام.مناو ةدعاسملاب يدعي لددقلاو

 #0 بلطو ينعدويل ةسردملا ىلا تافزور ويسوملا رم>يفاثلاومدلاو يفو ةرم لوا [متاباقم

 0 رفاسو يعم دحي «يش لك هربخا نا حاحلاب

 ” ًالطدفرمم ف ارتكتا ةاود لصنق سجور ركسملا نكس ( ارتكنا ةلود لصنق )

 ينصق ةترخاف ةاصو زي رحم هل تذخا رضم ىلا يرفس دنعو ماشلا رب ف 0

 دنع قللذب لارملا هلصتق ربخي نا يندعوف ةيوبدحلا عما ايغيلتا يوارع

 5 ا ةسردملا ىلا ثاذ دعب تعجرف اهب يوب دما رابخا هوجريو روض

 33 نكت مة ةلأمملا

 ' كيدحفو هيلا تيهجوتف ظفاح يدنفا د# ىنشتسملا 1 ينبلط مايالا دعا فَ ١

 : 1 ةطباضلا نع ةرابع رصم ف ةظفاحملا ) ةظفاحلل بولطم كنا يل لاقف لا د
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 لصح ام كربجلا مل ينباجا هلغش انم لك ربدي ةسردملا نم ادجرجل ىتمو دنع يف عنشنا
 هيف ثركذ يذلا كري رحت انارف انبئاقدصا رئاسو يثوجحاو يندلاو عميفنأف سمالا يفانب

 ةبطبامغلا كيسارس لَعانولدف سرحلا نع لامن ةدناكرللا"نم لاح انجلو سرت ل
 ف كنع ثخفن البل ةرمشاعلا ةعاسلا ىتح اديقب و كيبلا اندشرب نم نكي رف كععانلاسو ٠

 هذبب كتيور ددعو كيلا ثدئاف ةسردملا يف يفاب كنا ادلب موبلا كرير نمو كي رثعل

 حالطصا دالب لكل هتبجا ؟دال يف ءابطالا ةلماعم م هذه لبف يلقع راط لالا |
 دئاوعو

 . ينبلظي شب واج شابلا "ىلا رضح اًحابص ةعساتلا ةعاسلا وحت يناثلا مويلا ديسو ٠
 هدنع تدجوو نسئرلا ةفرغ ىلا تلخدف ةعم تبهذو يديدحب تديقتف سئرلا ةلباق

 نم | لع حدمأو يذل 00 هيحأ ينا نسر 4 ه لاق يلوخد ددعو تلفز ور وسلا

 هحعاسا كل ناك 1 حلا و صاوالا ىصع ةناريغ حايسلا» عم هتلسرا كلذأو هتراطش ٠

 رادب تافزور ويسوملا ترظننا تجرخ ام دعبو جرخو تافزور ويسوملا رش 5
 نا يل لاقف هعمل موب لطعن اننال كنرايزا هجوتا ادغ راهن نا هل تلقو ينشتسملا

 هةعم ماعطلا ةلواد يناعدو يلغش مامتال قاب وهو ةنردنكسالا ىلا هوقيس هتوذأو هلدلاو

 نع هتأأسو انيحاص تاباقف ةدئاكوللا ىلا ترجو يناغلا موهلا يفو ةدناكوللاب ديلا يف

 اذاوهتلماتف ينفقوتسا هلا ريغ جورللا تدراف ةعاس دعب رضحي هنا باجا تافزور ويسوملا
 ضي رع دوسا براش وذ هرمسلا ىلا لئام م دج ؟يلتم ةماقلا لوط بابم لجروه ٠
 ىدب و ينايلاتيا هلصا

 تلق ةسردملا يف تب رض يذلا بيبطلا تنا له ينلأف ( ينيلاتنب فسوف ) ٠
 ام هل تبتكف ةيسنرفالاب تءقوت ا كتصق يل بتكا يل لاقو ةفرغ ىلا يناخداف علا
 ةعاس فصن رمت ملو تافزور ويسوملا رض بب رق نعف ربصا يل لاقو ينم هلخاف باط
 كنا ثيح هل تاق كل عنصا نا ديرت يذلا ام يل لاقو هتفرغ ىلا ينذخاف رضح ىتح

 يويدحلا نا نع الضف ياوعد ةقحالم كنكمي الف هزيجو ةدم دالبلا هدذع يف منا
 لجر وهو نوتس لارنجلاب ينفرعت نا كوجراف انييما يف ةنملا نم ءاتشلا لصف يضقب
 يرصملا شيجلا يظنتل ىوبدحلا هريقحا دقو ةب رصملا ةراركسعلا يف مدختسا يناكريما

 ا

0 

 ع
9 

53 



000 6 

 7 الل حمس موف يرفسإ كربخي كتداعسل ينك ةناسركلا سئر نأ ةعبجا يقالاجا ال
 7 . هثبحا ةسردملاب سما ةلي مث ١ و 3 ةسردملا ىلا تعحر تنيكلو ثرفاس تنيك

 3 ةائسالا هذه لك نم كيمق مهنا ' يفأ ا ريغ يم عفوت م لكب كنداعس ثربخا يناأ

 لاف يصاصف نوكم امو كرما ثبجا اهلك هذه كتفلاخم ىلَع كنازاحم يدصف لاف
 ينل هتبجاف ( نيلجرلا ىلع برسغلا وهو ىلفلا نع مدقن ف تريخا دف ) قلف كبرسها

 يعم انيدنفاو قافلا برض معنال سلو يئداراب بطلا منال تلا ياش لعر

 نالا دنم بفعتسم يننا ربتعا تش ناو ههلصملا هذه كرتا تش ىتم رح اناف ثالذب

 0 ل هكذا يئافمةسأ بدس نع ينولاس قو سرادملا ناو ,دأ بتكاسو

 رذث دنع توما وأ ينع هعنمال يدبج لمعتساف ةوقلاب مثيب يرض ناكاذا تبجا كب رض

 الكم يلا اومدقت اءلف كسه مجرماو مدخلا ضعبو شواج شابا ىلا تفتلا
 ينل بتبكلاو ةلواطلا تيقلاو ينغ هندعبا ةبرسذ هردص ىلع شواج شابلا تبرمذ

 , يف ينج سئئرلا رماو ينواغا مهنا ريغ نونجلا ةيونك ةبون ينتباصاو ضرالاب اهولع

 :ةمزدلل فر غ يدحا

 يلا 0001 تك و ناقك الاخ .تافزور ويسوملا ىلا تررح سنا تلخوأ
 يأروزي يناب ءاش ا نأو يساد هلاو يل هردغو هتنامخو سئرلا 0

 ٌ 1 هتيقباو ًايحراخ اليت ناك يذلا 22 كب مم رب رجتلا أه ن تاسراو

 تيقبو ةدناكوللا بحاص ىلا هاطعا تلفزور ويسوملا دي مل الو هب بهذف هيلا هنلبسو
  تررح (ًحابص يناثلا مويلا يفو دحا روضخ مدعل اًردكتمو اًرظتنم ةلوللا ثالث لوط
 تقولا كلذ يف نال ربظلا دعب ينروزي نا هب هتوجرو فسوب عم هتلسرا انا باعك دل

 ويسوملا ىلا اذا ىتح بابلا برق اوفقب نا يئافر ضعب تفلكو اًبيغتم سيئرلا نوكم
 رضح مرهلا كلذ ىراصع يفو هنع ينبححي باولا نأ نم 21 ُّط هنوادب تلفزور

 بنذلا ام ”الئاق قنحب خرصف يلجر يف ديدحلا ىارو يتفرغ ىلا لخدو تافز ور وهسوملا
 ' هأنيع تعءمداو كل هلعفا نا كب رث يذلا امو ةلماعملا هذه كولماعب ىتح هثلئح |

 سئرلا ىرتق ةيجئرفا ةعساتلا ةعاسلا وحن اخابص ادغ انه ىلا نان نا كوجرا تان

 ترض لاملا هذبب يتدجوو يترايزا تيتا كناو كتحايسب كتقفار ينا هربت

 ا هوو ا
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 ا و و ل تيرا ايدو باور جاو تا ياس ساروا اا 0م نب
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 يغتنا ثيحو كعم مني اذام رظنال كانه ةدم يقباسو لاتنانبنرك ةدنك ول نالا يفو
 ةبزياكلا ةربا نيثالث ناطبقا ىطعا هنال انم اًراكذت كل ىتبن نا ديرت اذام انرفس

 سب راب ىلا لصب امدنع ةبده يل لسرب نا هدارم نا يل لاق ةيرحبلا ىلع اهعزوبل
 ترا ثيم تبلطو ركشتلا عم ةئبحاف اهدب را ينلا ةيدملا عون هل ركؤا نا يبم بلطو
 مم هئدلاو مسا اري رح يل لسرا سب راب ىلا هلوضصو دنعو نويعلا تال ةيولملا وكي

 ثريص ملبلبا اناو يددع ةبلعلا هده ثدجو ثيحو نوبعلا تال ؟اهيف ةزماك ٌةبلد
 يدنع لزن ملو نويعلا بيبطت ىلا تلم اذهلو اهنم ةل آ لك ةفيظو فرءال اهلمعتسا

 نويعلا بيبطن ىلا تلم امل هتب ده الو ذا تلفزور وي ملا لضف ركشاف 15٠ 86.ةيس نالل

 دغلا يس هروزا نا ينفلكو ةدناكوللا ىلا تافزور ويسوملا بهذ رصم يللا ادلصو الو
 يفو اًركاش ةتغدوف كالذ لحال مادا ةسمخ وا ةعبرا ىقب ٌهناو يل ثدحي اذام هربخاو
 تالفزؤور مادم ةحايسلاّت قو انك الِثم ابوس ايف ايروضصتو مثروزا تيرس يلاتلا موهلا

 انكحمب ناك ام اهنال ابامح لجال دياوز مب را اهل ناك يتلا رفسلا اهيسرك يف ةسلاج

 ١5١8| نالا دحل يعم ةزوصلا هذه لزت مو مداخلاو ناحرتلا ةروصلا يف كل ذكو ريما

 ةسردملا ىلا تعجرو تركلا تافزورويسسم يناطعا دقو ةنس 5 نم

 تيوتا سيئر 7 ىماصخ

 شواج شاب رسضح يرشتلا سرد يف تنك اب ةسردمل يعوجر نم ثلاثا مويلايف
 هن دحوو هيلع تاخدف ةيبطلا ةراثدشالا ف شسئرلا ةحاوأ ينبلطو ةسردملا

 شابلاو بتك اهيلع ةلواط ماما طسولا يف تفقوف عفترم ناويد ىلع اسملاج ةذئاسالا

 نا سوبع هجوب سيئرلا يل لاق ةذتاسالاو سئرلا تييح ام دعبو يناحب ٌسواج
 ذفو اهب اصخرع قدك ىثثا ةتبجا سمإ ةليل. تنك نياف انئاغ كدبق شوا زال

 جرت ال نا باوبلا ةطساوب كيلع تهبن يننا لاقف يتار تضيقو ةينابموكلا ىلا تبقذ
 هلاسو باوبلا اعدف جرخأ دعا ١ هيبنثلا دعب يفنا هتبحا نعل عطت م 1 ةسردملا نم

 ةيناثلا ةرملا ترفاسا+ اًبضغم لاقو قملا نم سيئرلا رذئ دنع كلامتب لو يلوق ىلكوق داصف
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 6 117عوأغ 200561211 ثااثل) اهلبا تلفز ور تساو 3 اعبار

 و آنئاله 31هطما ظمواعازتم 2 لك ورب نع لدتام لإ نع دماغ

 8115 15112 1 ان يش نا 1 كروي ويا نه لسور هي اسداس

 [1ٍ 5221 آب01159 11م ايفل داليف سإ وار اس س٠ ا

 8م الدمام الوحم 5 همداخ هيدن ال ريا ساو نا> يرام سد 0

 طلسم م1111 0 20 يىرص» نامحر ث هللا دمع د ف

 ظ 526 15502:3 11 يرص“٠ مداخ ارضخ وبا يلع ار شاع

 ١ ليرطلا سبل ناكو 0 ا هرم رفسلا سدئر وه

 فلوخلا .نال ةعم يناقوا اغا ىفقا تنكو نسلا ع ةرشاعملا فيطل رفسلا ةدم

 7 :رفسلا ةدم هيف هسردا 0 سلطا مهدحا عم ناكو اراغص اوناك

 ١ لسنلاب تاث روباو يفانثواعتتلا

 3 كلام: هيف روباوب انيقتلا انيملا ىلا انلوصو لبق لبنلا يف نوعجار نحن اهني

 '  كلزو ل يفاشلا روباولا فتتوتف فقو روباولا تالق ناطبقلا ىأر نيل انلثم |ًرفاسم

 "7 ماه كب نمسح نا ينباجا ةسردملا لاوحا نع ةنلأ و ديرف د# هبيبط تدجوف هيلا

 2 أذل تردكتف كيم هءارجا يونب اذام ىلعا الو اهظع واد. تسا تال دعتسم سيئرلا

 " يثدهاش امدنعو المأتم ابنتك وحطس ىلع تسلج انروباو ىلا يعوجر دنعو !ًدجر يملا

 - سيئرلا نا ينربخا روبارلا بيبا نا هل تلقف يب ام يبلأس لاما هذهب تلفزور وبيلا
 ةفل هلهمل ةعففر كيسدلا بييطلا ىلع تاطعو مهم ترشح يننال 1 يرق
 00 1 مأ كسلو هل بيرق ببيطلا كلذ نال يفد سيرا قدح راكأو اهب كملي
 قوبدشا ةاباقم كل 5 له ةتبحا كتدعادمل ىلا نا دي رئ انام يل اقف ي يصل

 7 0لزو كلذ لففا يفا لاق يل داراو شب سبئرلا يل ىدصت اذا ألا ةقيقح هرابخاو
 1 تادنكرلا لوا شو ةديدج لكموي تناك يتلا ) لتوا وين ةدناكول يف لزناسو كف
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 #ب ؟مال د
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 رم ىلا لينلا لوزنب انذخا مث

 انليقتساف رصم ىلا ادلصو ١8077 ةنس يناثلا نوناك ره نم يناثلا مويلا ىراصع يف
 ميقفارا مل يننا اولاقو مل يناءاعم نسح حايسلا هل ركشو ةينابموقلا سيئر كد نابعش ١
 اوبهذو مثانعدو ثالذ دعبو اهخيراتو دالبلا لاوحا نع انمسهفا لك لب طقف بيبط ةفدب ٠

 ادغ رفاسملا روباوال عجرت نا مزلي يل لاقو هتفرغ ىلا كب نابعش ينذخاف مهليبس لاحب ١
 انطق صاخلا اهبا دج ىلع روباولا ثرجاتسا ادج ةينغو ةربتعم ةيناكريما ةرضا ةبدحص |

 هله هضروجئاسال هتمدقف ةيواب روالا تاخالا لبجي اش ان) اواسراو ةسردملا نم ًابيبط ٠
 حئاسلا ذه ىلا كءدتال لاعت كءودن هلل دبجلاو رمالا اذهب ىرايح لزن مل نالاىتحو
 يف رف ل يتحايس #0 مداق ينا هتربخاو ةيدرفالا ةخالاب حئاسلا تلكو ع تبجوتف

 هلوقي ام هياء مهفا ينال بييطلا اذه لبقا رطاخ ةبيط نع كب نايعش ابطاخم لاقو

 ْنا كب ناءعش ينف هديع نم انجورخ دعبو ةحايسلا نك اما طر دقو اصوصخ

 الب ميش مزجا نا ميطخدا الو سا'رلاب طوخم كالؤ نا هل تثاأقف دغ مول رخسأل دعوسأ

 كباط اسير هربا ةسحشلاف مهمالو كنا نم سبل مالا اذه نا ينباجا هرما ا
 ند لسرملا ديحاتلا كب نابعش ريخأ قبافد سد رفسلا لبقو يفاقلا مويا يف ثترفاسف 1

 ثجون انا لب هرفس نكمي ال ياسلا ةغل هله هلا هيراقا نم ناك هنال الوا سيئرلا لبق '
 ازكاش عجري ال كش البف هدع اضوع

 نييناك ريمالاتلفزور ّجلثا عمل ينلا يف:يئاثلا ىتحايس

 257 ةنس اءلاح ةدحاملا تايالولا ةحرشم نسيد ةلثاع يهو

 ةطخلا انتحايص يف انعبئاف ١8077 ةبس يناثلا نولاك " يف رصم نم انحورخ ناك

 يفاي  ةفلّوم ةلئاعلا هذهو ىلوالا

 المو 800386161 68 هدلاو تلفز ور ماده ًالوا

 [م نوط غلان15 8005617911 ريكلا اهيا تافزور سويانرك نا

 11 1”ممصمأاع 2611 يلاثلا اهنا تافز ور كلئرف 5

 و
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 ّ 0 ةغالا ركع انكو يرسيوس ريخالاو يواسن دحاوو يسور رخآو يواسنرف

 7 يب يلا قالوب نم انهجوت ناكو ٠ يوامرفلا حئاسلا ىوس اهنوفرعب اوناك لكلا نال
 ١ يريغ نيريغك نال ةيدقلا دالبلا هذه خيرات انه ركذا الؤ ىلوالا ةطحملا يو فب وس
 ” قبرطلا تاطخم يلع رثا امو اصوصخ ٌةتفداص امركذا ينا ريغ كلذ ىلا ينوقبس دق

 ش ' ةراد اهيف روهذملا اردندو انقو اجرجو طويساو انيملا م مث في وس ينب تناك ةطحم لوا
 7 نونمام كاذكو نانرلا مندلا وا مويسر انرزو رصقالا غابكيه يف ةموسرملا جوربلا
 2 مارغوليك ولم ه1 ل نر لب هم يذلا يفاغلا سيسر مص

 [ 6 انرز مث تنناركلا رع نم نارتم همدقو راتمأ ةتس هتكر ىلا هلجر نم هلوطو

 " كانهو دوجولا سنا رصق اًريخاو لالش لوا لانهو ناوصا مانا مث كولملا روبق مث

 كك مثدالب لوا اهنال ةرباربلا دالوا اندهاش
 ”"' ةريزجلا ىلا انذخاتل براوق تنا يطاشلا ىلا انلصو ام دنع ( هرباربلا دالوا )

 نم طق مهنوطب تحنو مهلجداو دبا لينلا لادع نوحبن هرباربلا دالوا تناكو

 ' نربلطب مو ام ركام ةئسلا زواجتب ال مربكا ناكو امتطساوب اوموعبل لفقلا

 له يقو ينرفو يفرش نيمست ىلا ىلبلا مسقت يتلا ةريزجلا ىلاالصو اًريخا شيشنلا
 . نوباوبانركاسع نا لدن ةباتك هيو نالل_ فوقسم لع اهفو ءانبلا نم ةثلثمم لينملا
 تناكون اكس منرفلا نابهرلا ى-ا نم ةباتك كلا ذكو كانه ىلا كيلاملا تق لوالا

 ةبجل انبهذ ماعطلادب و ةري زجل ا يف انكساف ةرطابوياكهتماقا ميدق لكيه ةريزجلا ةذه
 : كاذ لباقم هنو انين انم مدحأ بمطو هرباربلا دالوا انعبتف لجلا ى ُي طا يس ةيبرغلا

 7 طبهتو ىلعالا ىلا هعفرت هايملا تناكو هبلط ىلا انبحاف اًمِياس روذتتلانيب لالشلا يف لزنب

 آ 001١ برا ايخاو هقرقس ررضخلا نأ طوبه .لكيف نظن انكو روحنا ذه نيب
 ِط | اودناوسا ىلا انعجر مث شيشنبلا بلطو اهياع يسب ناك ينلا لخقلا ةعطق ”الماح
 انيقيف طويسا ماما ةندلا سار ةليل انيكو رصم يللا دوعلا لع ان داو روباولا يف ةليالا
 دنعو تاسدسملاو قدادبلاو تابورشملاو ةنعاسلا انمامأو ليالا فصتنم يللا نينارمص

 انادتباو ةكرابم ةنس يا ( هنا نوب ) داو توص اعيج انهرص ةرشع ةيئاثلا ةعاسلا

 | 80 ةنض ماع ءادابا ثالؤ ناكو ةبك افلا لكآو برشلاو تاسدسملاو قدانبلا ىقالطاب
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 قلل يراك بكرم وا تاهبهذلاب امأ تقولا كل ف 1 رط ةحايسلا د 1
 كانه ىلا ديدح ةكس نكت مذ ذا

 تناك ةيوب دخلا ةيئابموكللا بكارملا هذه ةينابموق ىعست ( ةيراخبلا بكارملا) ٠
 مفدي و موب نيرشعو دحاو نوكت ةحايبسلا ةدم نا يو ةيئالا طورشلا ىلَع حايسلا لبقلا
 ذيبدلاو ربلل باودو ًاناجرتو لك ألا من نومدقي و ًايمون نيتب زيلكنا نيتريل رفاسم 31

 ىلع ةسردملا عم ةيئامركتا  جرقافلا فو اسيطو.: داعلا قرف يتلا تابورشملا ادع ام داعم

 هتفيظو نع .بهبطلا لطمتي ال ىتتس لوالا تقشلا ا يل ال
 نع نوران يذلا لا باو ! هجرس ناك ةب رومألا ذل هجوتب ناك نم لكو ١

 ةحايسلا هله رع عمسا تنك امدنعو ةيوابوروالا تاغالا نوف 7 منال ماوشلا|
 كنلاك عاجلا ةدنإ ةدمو ةئلانلا يثلس يف تنيكو اهل دعثساو اهبركتنا تأدتباو اهل قوش 1
 تبلطو ميدقلايدبفا دمحا ةسائرلا بااك ثربخا اًريخا ةلطعلا ربش وهو ناضمر ربشيف

 ةيزياكتالا نم اليلتو ةيواسئرقلا ةخالا فرعا ينئال ةيرومأملا هذه ينمدقي نا 5 6
 ةبوايوروا ة ةغل فرع نف ةبلطلا نف لبق ينلا فوفصلا يف سيلو

 انبهذو كاذب يدنفا دمحا رلكنيح ينربخاف كيل ةيناموكلأ تبلط نيموب فسو-

 .نرع يذنفا دمحا هربخاف 0 كب نسح ذئموي ناك يذلا سيئرلا ثنإ ىلا ةيوسأ
 2 اش ىوس دحا دجوي ال هل لاقو بصخلا اذهم اثيدح ناك هنال'بلطملا اذهم ةداعلا
 يناطعاف العلا فوغصلا نم ةذمالل دجوب ال ةصرفلا بيسب و ةءواسرفلا ةغللا فرغي

 ثدلخاو هيلا تبهذف كب نابعش ةيويدملا ةينابموكلا ريدم ىلا اًريرحتو هجوتلاب ارم
 يراضع رفا ىرا ًاغمزم ناك يذلا روباولا يف ةفرغ يناطعاف ةيودالا قودنص يعم

 يلغقين الوا يتلا ةينمالا هذه يلاونا ينا## يدللا حرفلا فصا ردفا الو مويلا كللذ
 اهتلن ا اهب يراكتتاو

 ةيحيدم 1811 ةنس لوا نوثاك ١١ قفاوملا هب ريغ 1؟ 1+ ةبس ناشمو *** يف
 يضضتو ناكي رما © و زياكتا ؛ ااس 1١ يتقرب ناكو اهثب ىمسملا روباولا ةبخ انبجون
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 ْ رامي اردص نيس فص لك يفو ةرودصلا نم فوفص ةثالث لحما اذه يف
 هلا ةعاسلا ىلا اذكمو ةئلاثلاو ةيناغلا م م موقلو ىلوالا ةثنلا لكأبف لاجر ٌةرشف

 ك0 نومدنبد يش فورخو ماعطلا نم لاكينا ةرشع ردص لك ف ناكو هيب رغ

 الب دج اماعط ةئف

 9 ا عم مهتقي رط َط ةصوقخم ةدئأم مه 0 تنك جئرفالا اماو

 ظؤ فنبكو ةبحان لك نم فزعلاب تاقيسوملاو تانغ دبت اليل ةيبرع ةيناثلا ةعاسلا
 !ديدج ايش ىرب ناك جرفنملا

 لعدبو يلاعلا رصقلا روزي و يوبدخلا رضحي ناك اليل ةعبارلا ةعاسلا يف

 ءاينشملاو ةيدإبلاو ةد ركسعلا تاقيسوملا فزعت يدتبت كلذ دنعف هتلحعب ريهاجلا هذه
 يف ناو هب زم ضرالا نا عماسا ركتفيف يودحلا مالسلاب نوفزعي دنحا خيشلاو
 0١7' ءانعشوو مكن وهو نان ًاحالف رضحاول نا لِتا تنكو دوجولا ملاع ريق
 حارنالا هذه فال ني كنا وا ةنجلا يف هتاذ نظب ناك هنا كش الف ناكملا كلل

 يوبدملا ناف سرع لكل مايا ةثالث مودن تناكو نذا اهلثب مسن مو نيع اهّرئ م
 | تسفاد ماه اديفت ةتنباو نيسحو نسحو قيفوت مو ةثالغلا نوكذإا هدالوا جوز
 7 ةدعاف ةئاقرصمو امون رشع ىثنثا هدم ةلصاوتم

 تس 0 ةالكم تناك ينلا مئاه اديفت فز زملا ةينذملا تناك انببو
 راونالا تناكف رهاوجلا رخناب تاني زمو تانادزم "نك يتاوللا ميرملا يقاب عم رهاوجلا

 اخد رصبلا فطخت ةفاتخم اولا ىلا اهليحتو رهاوجلا هذه ىَع اهتعشا نكي
 شكرت ءاسنلا تراصف عطقنا دق رجلا ترال .الاح نجرخا نوخرصب نايصخلا
 ثدحي 1 5 دمج هنا ريغ دريلاك طتاسنب ساملالا ناكو ؟ن:طعب قوف نطقش و

 0 ررض فدا
 ةلج رم اذه ناكو تاريالا نمنويلم ون رصم تفاكخارفالا هذهنا ةجيتنلا 00
 0 ! 13, ضم لعج يذلا ورف هلك اذه عم اشاب ليعارسا ريذبت نع ىواكششلا 5

 3 ضراالا يصاقا نم م نيندقملا ابيف دي



 -- ب هيه سس ميمي دس هعيصب رميججيسيب رجس ا ا و

 ١ يمك ناك * ننال رسم ثاوذ كسلا هلم نعت نر تيناك يذلا رصقلا 0

 2 ءابطإلا يرادب ناك نال سولجلاب ينرباف مالسلا تحرط هيا تاخو امدلنعب
 ؟رما اهي نهرجح يف هاسنلا ارامجب نا ينعا اني رط يل اودعي نا ١"

 اهونوص اًدج ةعستم رمصقلا يفرش ينلا ةيب ودجلا ةيفرشلا ضرالاةعطق تناك ٠
 كشك باب لك قوفو باب ةيهح لك فيش ةريك باوباةعي 1 باشخالاب
 اهطسو يفو بناج لك يف نيواوصلا كثناك ةحسفلا لخادو ةيركسعلا ىنيسوملا 4 هيف نقل

 قيسوملاو تاينفما لوح غم سانلا تاكحو تاينفملاو ملاوعلا هبف ساجت ك كشك
 ولعب عوممشلاب ةنادزم 5 عيمج تناكو رصقلا لخاد ١ ةيجئر ذا صقارملاو

 هجراخو رصقلا لخاد ةعغم فلا هن امسح نع لقن ال لول ه٠ سناوفب ةعوضوم عرذا ةثالث

 ةرئاد ناوبص لك يفو فوفصلا» ةعوضوم تابشخت لع ةقلس 0 تناك

 يفو ىرخا ىلا ةميخ ٠ نم لخدت تناك ةينالا تخنو ةوبفو مدخ امل ةيركطا اود نم

 عيبج نا ثيحب ةريبشلا 1 نيتينغمو هذه ريظن ءاسنلل ةنيز ةماقم تناكر صقلا لخاد

 لافت>الا اذه يف نيدوجوم انك جراد كارتاو برع نم نيب رطملاو ةينالالاو تاينذلا

 ينأب 01 ناك يذلا

 هئارجا ةيفيكو باشخالاب ينبم لحم يف يرجي ناك ( 50
 : ينأ اك

 ناكف يناثلا اما هعباصا 9 ا هيلع ديو طئاحلاوحن دحاولا هجش

 يثناس رشع ةدمح وأ ةّريشع اول نيكس ذخأبو راتما ضغب ةفاسم نع اديب فق

 ىتح هلمع لعرباثي نيرا طاح ٠ يف هيناي نيكسلا زرغتف ةماما فقاولا لجرلا اهيف بردو
 نيب امو مدقلا ىتح سارلا نم نيكاكسلاب هيلع ةعسرو طئاحلا دنع فقاولا لجرلا جرخي
 اهنا نظن . انك نيكس ةب رمض لك د نعو اننولق فجري ناكف يخلا رظنملا اذهو عباصالا

 اهاوس ىا كيسا: باعلا ير ربظلا ىت>و برطضنف لجرلا يدصتس

 0 500 فقيف يجئرفالاو يبرعلا ناولهبلا باعلا يدتنب ربظلا دعبو
 نوادب أم رقل نيتعاس ءاسملا لبقو لبخلا ىل ساجيو اًقورخ حذيو ءاضفلا يف قلعم

 دجوت 0 كارتالاو برعلا دالوال عسلم ايلاص يف روغملا لكل هنومدقب يذلا لكالا
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 0 00 الهلدلا كل نوك دف يلقف قمل تب نع تيلخ ناو

 5-0 اليسالا دلغا لفي هاع هام ليدي عومدلا ءام يذخ
 0077 الي هاومالا فرذت ينبض اهنم داما ذا يشق الو
 0 ْ اليف يح ىونلا لاط اذا قوش باذ ايلا يسأل الو:

 ثا ظ مئاه اهعسا نيف ىف كلو
 1 اهمركأ يدصف اهعسا يف تحب دق اهنساحم ىلقع : تباس ينلا .نا 0 : ٠

 000007 ايلظل مولا يلذاعاب كابا .اهتروص نمل ابعسا ف ورح تكاح
 1 اهمسبم ميلاو اهبجاح نونلاو ابتماق زمحلاو ا دهن ءافاف

 : 39 يف تلقو

 امدلاب كظحل مبس نم ابضخمو. ةحرحبو اًقرحم الق كبدها

 0 امير رايدلا يذه هناردج ىلع اب وتكم تدجو هوحرش و
 ”بسح ةلاخلا هذه ىلع هلك ناك يرسصملا يناوبد ةتيعس رعشلا يف ناوبذ يل ناكو

 - تبقتلاف لازغلا ىرو نم كلا نع ينيبلي ناك ةناف هلل دملاف لازغ نودب لزغلاب نسلا
 ردقا يذلا يتالا يرعش فالخ وهف هل ةيمها ال نال ةتكرت يفابلاو راعشالا هذه ُهنم
 نس ميلف راعشالا هذهدحا ينمال اذاو يريغ راكفا نع راعتسم ال ينم هنا لوفا
 نالا نيتسلا نع ' اجي الو نيرشعلا

 اشاب ليعاسا يويدخلا دالوا جاور
 : اشاب قيفوت ديعلا يلو لوا

 ١ ناك دقف حارفالا زكرم امأ سرع لكل مايا ةثالث هدم ًامومع رم نيزت تناك

 2 رقد طيسرالف .يلاش  "رئاكلا ىلاعلا رضقلا وهو اشاب ليعامما ةدلأو رضق يف

 اًددكرم روصقلا
 هلا 1 عبر قا ع 5 كنك ناك هيقرشو ليلا َّط ا هقلا اذه نا

 لاجرلا نم دحا هلخلي الو ضعبب اهضعب لخاد روصق ةلمخ نع ةرابع وهو ابونجو
 سئئر انا ليكي الوا ينواخداف يشب ون بنيط لثم نيترمةتاخد دقو ءابطالا قوس
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 اهتوفج ضي رم نملاضع يذم
 خثبعم لوصأ اهم يفلا ينحل
 يدار رفسلا بانك شك

 اهنوفج فويس 5 تامعتساو

 ةشهدب لاهثلا وُ تتفلثو
 ةخب ةباتكلا دبع اهقوخ نع
 5" :ترخاف اترك كمل
 اهلعفي دوسحلا اهيقاري تأرف
 امل 2 ةرارلا دعب يلفل ثناف

 اهفوخ 1م ةرفصم ةضيبم
 اهلك ينايح اهنم تنوكنف
 اهنايرش امد اهترمح كاذكو

 اهضايب ضعب سوايكلل كاذكو

 ةطق' نم ابك ينايح يده
 ةعاس اهاوه نع دعابتلا تيك

 باممسالا دحا ىلا ينأبام تبتك دفو
 ينلقم نم هضاين باتكلا اذه ٠

 اضرلا يغب املا مدق لع يش

 ىفثرا ام كلذل يركذ هندوز
 هلامآ مرحبب عاضا دقلو

 لامخالا مزح تنأر ام دنعف ةناما نيرفانملا يناحصا دحأ دنع ًًءدوم تنك كفو
 نأ أ نظن ءاملا ا

 انندوزو قارفلا لبق ِس

 لاح ادبا ىرت نأ ينيعف

 يدي رو ؤاىلق ناب رشيدذخ

 اهدوبن مهب دو دوخوم ياودو
 اهدودف رب يبلع لوصاو

 أهووبف نم هئلعج ذا ةنواض

 اه وانس اهنيك ىارنو

 اهدوسخ دعب نيشاولا بقرت يك
 اسهوؤدخب ةطقا .ثرد ربع

 اهدورش ددع ثادجولا ترفضاف

 اهديك ٌةدوسه ةةرمش

 اهدنيع ةليآ سدل ف اهناكف

 اهديرو ءامد ىنا اهداوسف

 اهووفن نيح افينلل اهضايبو
 اهدوبكي ةرفص نم اهرافصو
 اهدورو نولو اهينفج رح نم

 اهدوحو رخل حورال يتلا تو

 هداوس تاعح دق يلق بوذ نم

 هداوج يسنلا لعج دقو مكم

 هداز ةشائطا الا هنا ل

 هدأ 'وفو“ هعومدو هداقرو

 اليلعلا ىنشت ةلقم ةرظش

 دلك ايرط 31 هيلا اذ

 اناا



 نيموي د هتكرتف لحما كرت 1 رارقلا رقو ىتوملا تي رفع ريغو نو دقتعب يذلا

 اثايح '"تركشو ةحرشملا يف يدجو سردا تءعجرو مداخأ نم حاتفملا تذخا

 35 تي رافعلا ةجحض نم ينتحارا يتلا تي رافعلا

 ل يف راج ع قلتم انا اهيب يلايالا ىدحا ينف ( تيا ةمكرح ) ظ

 ةشارو ةحرشملا يف ناكت يم ىلَع كيسرظن مقوف ينراكيس ىلعشال ىمار تعفر ءوضلاو

 يلقي تبن رمالا اذه ينترا تاراظنلا ةكرح نا ت كيناو نب طش هسار كرحي

 نمالا اذه ىرال هنرقل توهجوتف اهتاذ ةكر رخآ تدهاش ةدم دعبو تيملاب تقدجاو

 | ةدهاشلل «ذبف يإ رق ني> ترره هسار زهتو تيملا نذا شهنت تناك رافب اذاو هققحتاو

 1 الامد نا ينأرج مهب يداقتعا مدع نكلو تدرافعلاب دقتع نا !ًدج ةلئاه تناك
 0 900 اوم نادالا نأ يلج تارك بساىرال قيما

 نه ةسافناو رعذلا بحا تنمكو لازغ الب مظنلا رثكأ ندلا اذه يف ثنك دو

 3 . ةهيصقلا هب تلات ام ةلمح نمو هل ةسظنا ثنك عوضوب قب دد ينفاك اكو يريغ كاسأ

 7 نال ءيش لك ةفرعم ةطرشو مولعلا لك نم لخأي رعاذلا نال ةديج اهبسحاو ةينالا

 مدلا ياو ةيووملا لئاوسلاب يتاروصن ةديصقلا هذه يف تاعجو ُهل مضاخ رود: لك
 كا ذكحو ارمحا يناب رشلاو اًدوسا نوكت يدي رولا ١ مدلاف ينابرشلا مدلاو يدبرولا

 ظ ضبا نوكيا تالوكأملا مغهوه يذلا سرلكلاو اذه نكت يتلا ءافنيالاو ءارفصلا

 1 | ينملار او ءارطتوا ءاووملا ناولالا ناسنالا لئاوس يف نوكمت ةيفيكلا هذبمو

 كلذ يف يرود: رظناف ةايلا , تأ ابو

 ' اهدونبو يتبابصب اوثدحتو اواقنايدعب نمقاشعلا رشعماب

 - اهدودجو ابءال مامالا الاف اواظفحاو ةدوملا ينم اولبعتو

 اهدودح نعم تقلا دقو يلف .ثديت دق اهيرم ةجيلملا نا

 اهدي دصب تضترا لب عومدلا ءام تضتراانف عومدإب يبا تودغو

 اهذو دص ميظع نم يداوف تنضا 8 يتاح ان يف ٍجأا يبف

 يا
 و

0 
0 
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 ىلا الصو ىتح هقيفر 0 برهو ودع هنم عرسا ناكف تي رفعلا دخ تدعاس :

 دنعو ماوشلا ةفرغ ىلا تيئاوتعرساف انا اما مدخلاو ةذمالتلا ثيح لفسالا قباطلا
 عم تدعصن جياصملا نيلماح مدخلا تيارو ةمراملا يف ةميظع ةاهض تعمم يلوصو ٠

 يسرا ىلع ناكو ةحيتنلا نوكت اذا ىرال مهعم تطلتخاو ةثداخلا لح ىلا ةذمالتلا .
 ىلع ءادتبا ذئدنع تررفعلل اًرثا اودجي ف هوشتنو لحلا اولخدف راعوهو شيجلا دئاف ' ا
 ءانيعو لضوالا ف دارو نقدلا قيشار ناك مل لوقيو كي فاصوا مربخي ٠

 لك ملل دكوب ناكو برهلاب عرسا موا يسقي ناو ا ظبه 1 ران ناخدتت :

 درحن بره دقو ةروص هل رب 0 | عم | دج ةفيخم تناك تن رفعلا ةروض نا ديك انلا ا

 يسر يلع ثءار يناثلا مويلا يفو ارستهيلع ءازها هلوق معنا نيح تنكو ةيفلا هعامس ٠

 اهرخال اهلوا نم ةصقلا هيلع تدعاو سمالاب هار يزلا تدرفعلا انا يننا هتربخاو '

 مدعل رفكلا يل بدنو ينقدصب مل كلذ عم مونلا لحم لوخد لبق ديرف دم عم هني دحو 1
 تي رافعلاب يداقتعا ٠
 ثبيرفغ ثيم لكل -نا نوب رمدملا :ذمالتلا دقتعب ( هحرشملا ثرراظ ) "2
 ةاليل ايلخدب راك امو ثب رافعلاب الم تناكف ىوملا لحن 2 كرا نا او ا

 . رفاكلا الا

 لك عيشي سردلا_ةيرح ان يلسث سمفلا لبق نابعش ريش يف كا كاف دو
 سردأ 0-5 ثيخو: سرّرلا د ام مث نورانخيو ةبوس ةديموأ ةنعرا

 ياما ىرا باتنكلا نم يش "ىلع ضمنا اذا ىتح ةح رشملا يف نوكأ نا تاارف جيربشتلا ظ
 . سردل لا اذه تذختا ةذمالتلا ضعب نار انو ةناذ تيما وا ةيحيرشتلا عطقلا

 ىقلقت تناكف ميمرد ةيفيك اما نوسردبو هحرشملا يل نواب اوراصو مهلق نامطا

 ثب رافعلا نم مهفيوخت الا مواعبال ةطساو را مل ثالذل ةلزعلا بحا تنيك ينال
 اهومراف ىونلا يقباو هلك اف جلبلا نم اليلق يعم ذخا تنيك اهتلمت ينلا ةقيرطلا كاهو
 ىودلاو حيلبلاب ينمري يذلا نم 7 تنك اياواخ | مههاع طقسنف ىلعا نم
 نا تيكن رمالابانرواشتو ادعمتجا م تار 0 لملا اذه تركو اضبا نحنو نولوقبف

 ربغ نكلو تارتعربلا و وللا يمكح ىلع اوقداصو تب رافعلا عنص نم رمالا امله
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 رفاص بهذ اهنا ررقو غئاصلا اهبصشو

 نع ىفب اهو رخالا ةييلط فتن اسم لك نا كش ال ركشيح 1 والا ةلاح ركشفا

 نوي دلا باحصصا بلاطو مومعلل ملا ربطظنيح امو فخ ةجعزم لاح ةناكو ديالك ةقيئو
 الا |( ثفرعو رمده ند امتحرخاو اهبتلاء كالذ أيبتت ؟راطن نابع نيدنو مئات

 0 2 كلذ دعب فوتو ١884 ةنس هتدهاش دقو حافب بيصا يذلا لوالا

 يذل هيخا نبا هنع ينربخا دقو اهب ىفوت ةبم ةتبكس هل تادحن يناثلا بالا اما
 هيلي ةطاعم لحال ١ م88 00 روزلا ريد وم يملا رضح

 دمحم كمي ا

14 0 

 بطلا ةلمالث نا برغالاو ثنراسفعلاب نيد رصملا داسقتغا ةرثك ب بس معا ال
 5 | دنا يلع ينوفرل ترج يففاا ةينآلا ةنداطاو نوبقفتمو نول " مهنا عم مب نودةقعب

 5 ةث واحلا هله ثيأ# دقو مدنع داقتعالا اذه ثيدلا يبسر

 "را اناا يفافر دعا يسر يل مسه يل ثدح ( يسر ثبرفغ )
 يفاي أم

 لق ناك يذلا مونلا لحت يف قبال ةدخر ثبلط تنك مانالا دحأ يف هلا وفو
 لوخدل اليل ة ةيبرع ةيناثلا ةعاسلاو هماعط لجاتاا ةلوانا رب ظااالا في الو زاهنلا دم

 ياذيلتا نت د كشكل ناكو لينلا ىلع يذلا ربنعلاب تنك ءاسملا يفو مودل ىلا ةذمالتلا
 دق ليالا ناكو ليخلاو ليبلا 1 فشكي هلال ةسردملا يف لع نسحاوقو نيشارف عسر
 تعمم لاخلا هذه لعانا اهفو. شارفلا ىلع تيقلتسا يندحوا ثددك ثيحو هلودس ىنترا
 لاق تب رافعلا نم فاخا يفنا ينافلا هباجاف ( لخدا يا ) شخ لوقب بابلا ٌلعاتوص
 ةقينرو ا ىلعوه اذأف هتامأتو يناثلا لخدف بابا ُط كثأل ففقاو اناف في ال لوداالا

 لاف ةئيدملا ىلا ةليالا كالث باهزإا اهتدارم ناكو دن رف د# وه بابلا برق ينب يذلا
 :هرظان تنك 5و ةفيظالا هبالم سليل هبايث ماخو هشارف ىلا لدو امهداعو هبايث ريشي يلع

 ش مول صيف اسال تنئكو جيشلا ىلَع ىار نب ةجبضن ضرالا تيقلو رب رسلا ىلع ثفقوف

 رقم ناك يذلا هقيفر اما جرخو هبايث كرثو تي رفع كب رفع رص ةيبضل | كالت و
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 فاكي ال جارختسالا اذه ناب هلوق هيلع داءاو بهذلا قوكسم وه يذلا ربت ارا
 ًاشرغ ةنامسمخ نم : 1

 هب ىداولو مهم ال ديهز فورصملا ثنا فرعو يبرم مالكبالا عمسامدنعف ٠
 زاك ىلع فاشنكالا لمءوب ردقلا اذهب هترطاخمب ناك دقو اصوصخ هتراسخ ىلا رمالا
 اشرغ ةئامسمخ هل عفد نا دعب و ليللا يف ةيوس ابهذب نا يبرغملا عم فنا اًريخاف يلع
 ةبارمللا ىلا ابهذ نيعملا مويلا يفو يظعلا لمعلا اذه اهيف ناب رجي ةعاسو موي ىلع اقفنا
 هربخا ناك يذلا رخالا بالا اهعم اذخاو ( ةنينجا برد يف ةعقاو فهو ايفرعا اناو )

 مالظلا نال ةيفخ تاكرح لمعي و رونيلا قرحيو مسلطب يبرخملا ًادتباف ميش لك بالآإ
 فيس مهلمع اوداعاو *يش مل ررظبب ملو حابصلا ىلا لاخلا هذه يلع اوقبو هرتسي ناك
 تارج عست جرخاو اياوزلا ىدحا يف يب رذملا رضحل رشاعلا ىلا ثلاغلاو ينافلا مويلا

 اهغي رفن زوجي ال هنا اهل لاقو لما ةليقث دسلا ةكحم ةقا رشع يتنثا وحن ةدححاولا عسنا
 ةناو هذه ريظن ةرج فلا نع ةرابعوه يذلا هلك كلا جارخسا دعب الا اهسم الو
 ةفرمللا ةغاصلل اهناب ريو ةليلق ةيك ةرج لك نم اذخأي نا نامتثالا لجال امسهنكمي
 ام اوذخاو اهتخ مث ةدحاو لك حرم ةليلف ةيك يبرثملا ذخاف ثارحلا اوتو ةقيقلعا
 فايهاكتلا نخل ٠ يفاصلا بهذلا نم ُهنا هصخل دعب مل ررق غئاص ىلا هوجرختسا
 ةراحب ربق يف بهذ ةءولملا يناوالا اعضوو يبرغملا لوق اقدصو حرفلا نم ثاذ ددغ

 زاكلا جارختسا متي ىتح رمالا اتكو تسلا
 ثرمتساو زاكلا فشنكل ماررلا نم اًقلبم ةدم لك امبنم ذخاب يبرغملا ناكو

 بالا ناكو تارج عبرا وا ثالث نيرهش لك اهلل جرخي ناك ةنس ةدم مهلاح هذه

 قبتل راحتتلا دحا اهانا ةملس نراك اريا فالا ةدخ وحن ةدملا هذه يف فرص دق
 الو, فققولا باس لع ةنادتسا انام ينانلا بالا نء لا كا 1١ 11١ ةعبدز
 نا اهبفاكو اه دوف اههند د دافول زخكلا يفاب ام جرخي ناب يب ثملا ىلع احلا رمالا امهب لاط
 اثي الو هادي لف اهيحاونو رمدم يف يلرغملا ىعاشنف ةدملا هله ددبو ايئاث ارهش اربض

 يبرغملا نال بارت ىوس اهيف ادي رف زاكلا نم هجرختا رارجلا اختنو وبقلا ىلا ابجون' هند
 . لوا هجرخت لا رشفلا رارجلا يف ناك يذلا بارثلا هجو ىلع بهذلا ةدارب عضو دق ناك
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 جلا نواف هتفلاف هارد يدق ارح هوعفد نأ دعب لجرلا ليبس |اوقلطا ر كئايح

 ارمثلا سمي مو طن ةرجنملا هل عطق جباذلا ناوبف فورا ترف نمايا

 ' ةسعوطقملا ةرجنملا امأ ثوملا ببسي ابعطق يثلاو هرحدلا لوح ينلا ةيئابسلا
 فوراغا لحرلا كرت امدنع تالزإو اهنم سفنتب نأ ةنكم ؟ فورا نال هببست الف

 | بللا ىلضف ىلت اناهرب ينك ةثداملا هذهو ًبراه يشمو 1 ءآاملا بلطبل
 ول ةضمافلا ةيئانجلا ثداوملا فدك يف

 يرغملا ننكر تاوبالا
 ةيظع ةربش هأويامر نم نيسمجلا غليي اًباهم اًربتعم ناك نيوبالا دحا نا

 ظ 9 كلذ يف رصم سورباكا لضفا نم اناكو رخالا بالل اميمح ًاقيدض ناآكو رسم

 0 ئ :ديملا اينريسو ةكذلا اهزهل جذل
 ١ ابل ريب .ةوبشلا ا :م اصوصخ تاوبشلا عم نوكب ال لقعلا نا كش الو
 د 00 اجلا ةحرد ىلإ اههلضوا هناف نب ل نيذه ليغ ناك يذلا لالا
 7 ] كاروالاو لقعلا ةلقب ةثودحا اعنريدوأ ًااهتما 7

 المو هاوسلا لي ندو رخخآ ىلا ركف نمناسنالا ريغن يتلا ةوقلا وه قبلا رعملاو
 ام لعش رحاس ياف اماقمو اهاجو ةفرعم ةنم لقا ناكراو رحاسلا وا را عوط روضمملا

 | داما نيدلا يملجسو ةكراطبلا ليكو نيليلجلا ني وبالا نيه عم يب رغما هلم

 ظ ظ هانلق ام تبثت ةينالا
 دل لي ةءاناةقل اهب هل ناك سلا يف ةمدقتم ةأرما لع ددرتي اهدحا ناك

 " اهرواجي كبسنذلا تيبلا ةبارخ يف نا عزو اهعم لخادت ايي رغم الجر فرعت تناك
 لمعلا اذهو ةنع دصرلا كفب ةجارقسا عيطتسب هاو يع زاك

 احلا عضوب موقي

 اكرغ ةئايسخ فاكن ال .:رماا ةديهزو ةمواعم ءامءا راضحتساو عطق ضعب ةوالتو

 اًريخاو زنكلا دوجو تققحتو هلوق ةحصب تدقتعا ةلادملا هذه ايبلع نك ام رثكلو

 'اااطو هلوق هل دك أف ةأرمالل ةمعزام ةقيقح نع ةلأسو يلرملا بلطف بالا تربخا

 ” يلاوأ نع هرابع وهو هركعي يذلا تكلا ليللا فصتنم دعب هب ريل ةعم بهذي نا ُةنم
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 سيكا نس مك هيسرد هلل هه“ داز يلف ببذعتب وعفا
 هدعس كنه برقب ربقف ىلا ' ”ةيركم هللا كازج اًذادوف عجرأ

 دحا رهو ةنس نيعبرا نم يددع ةنروصل زن ملو ذيملت وهو الوسم ينوت دقو ٠

 يعرششلا يبطلاو فورخلا »1
 ةيئادجلا يواعدلا لك ثحبصا ثييحب اهعفناو مولعلا لجا نمل يعرمشلا بطلا نف نا

 ةيقيقح مولع ىلَت سسؤم وهو اهقئاقح فشكل ًابظع ”الاكلا هيلع لكقتو هيلا عجز
 ةثداخلاو ني ريغك ءايربا ىلع عقب ملظلا ناكل هالواو ةضماغلا يواعدلا نع باقنلا عفري

 ةينال 1 ةصقلا يثو هعفانمو نفلا اذه لضف راهظال ىنكت اهيدهاشو اهركواس ينل
 لمثلا اذه تعنمف نيالا ديع يف تويبلا ماما مانغالا بد ررسض ةسموكحلا تار ٠
 نا ثدحو يدق: ءازج فلاخلا ىلع تضرفو خلسملا يف !ًروصحم يذلا نوكب نإ ترم

 يف هجيذو رخآ ثنب ماما ىلا هفورخ ذخاو رجنلا لبق ماقف ماظنلا اذه فلاخ الج
 هلحمب فوراللا ري ل عجر امددعو. مدلا + لسفب ام يتأيل هقبب ىلا بهذ ع مالظل
 امدنعو هدب يف لزن مل نيكسلا تناكو فورملا ىلَع شنفيل عراشلا ىلا ةفطعلا نم جرأ
 دعب ىلَع ثار دف ثناكو كانه نم ترام تناك دنجلا نم ةقرف هتفداص عراشلا ىلا لص

 نيدكسلاو لجرلا اذه تدجوو: ضرالا يف قتلمو هئامدب اًجرضم ةاليتق رثم نيريش
 لغفلل اهلمعتسا يناا يف هعم ثلا نيكسلا ناو لئاقلا هنوكب كشت ف بد ةنوام هد

 نك مل نكلو فورخل هحبذ ةصق ركذبو هناذ ىربيل مسقب ءادتباو هيلع ضيقا او
 هعضصق لجرلا زبخاف سببط ماد دجوي ثيحةطباضلل هولضو اًريخا كلذ قصي. ن

 رصقلا ةسردم ىلا اهلسراو مدلاب ةتولملا هبايثو نيكسلا هنم ذخا يذلا بيبطلاو طباض

 انريخاف «يصحاف دادع نم ذئموي تنك دقو ةمظعملا ةراظنلاب مدلا ضف ىنيع

 ءارمج تارك نم نوكم ناسنالا مد ناو ناسنالاو ناويجلا مدب نيب قرفلا نم زاتمسا
 ةدمح تباجاو . ةئيهلا هذه ريغ 1: ناويملا مدو فصنلا نم ةحوعبم لكشلا ةيسد
 ٍنابنالا مد نم اهيلعرثا الو فورخ مدوه نيكسلا يع يذلا مدلا ناو تارامي ةسردل
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 امها ىلوا رودبلا نم لالدلا نا
 اليس البف تنيك بئاجيلا نمو

 مهني مثرازم طشق اودسعب

 مداؤف بلس دعب يداؤف اوباس
 ملامح تمعش تنك ام يل
 كلذ ىلع ةنبج

 انا نملف ةبابص توكش 8
 كولا ملا نم تيفال < هلل
 ميهح يف يننال لوذع نه <
 ىظلا بح يف "ملا قوذا ينعد

 لف نمسح ايا ترجم مث تبيحا
 ةحبم تتفث ابظحاو تدفو
 . ايناق . يقأي .ناطرسلاك بملاف
 الذم ةبحالا روج ُُط ريشا)

 يبلع ٠ ءاسقللا مث اذا 0

 ىلالا مثو م ليف اناو

 هل يلوف اهنم دئاصق ةدع كلذ ريغ يلو
 كلام وهو يبلق بذعب نماي

 ١ يدك ةعكم يذلا ديحولا .هن
 هحراوج 0 باط اكو

 ينطو يتينم ماوه يف ينتيبنا
 00 ايندلا نم ل قب امو

 ادبا هريغ بيبح قانا ناف

 هتمم يس اًرلس لوذعلا لاق
 اسفعش اهتدز هاوه يف ينمو

 وح هنم داز لق ةييضم 5

 ينوبلس يوجلا طرف نه نالاو

 ينو يبل دازف اولدو

 يلودبع ام دعب ينودبعتساو
 يفوبم ولرلا لبق نم تمدعو

 وتو ىوملا يف يلاصم ركشا
 يلوبع ممد ردو يرد هلل

 اال 15 كيم دحو : داوزاف

 نيطلاو هترثلا ىلا دوعا ىتح

 ورحم مهنا كان ركذت
 نينس رم دعب اهتلس تناك
 نيكلاب صقش م كعب نم

 رينا 31 روج ظ أوربص

 يفودج طرفل اوقلخ نمي ىلثحا
 يلومدا ام دعب كداءوف اومدا

 'هددبب ايش كلام نم تبي
 هدقوت رجملا ران مويلا كلاب ام

 هدبلجتن تماق ف فايسا

 هدحأ بط يرتد فضالاو
 هدحوا نأ ىسحو ىبصن اذه

 هلم للا اذ يرادرغ ىرا
 هدبعي تاب يلقو ولسأ فيكو

 هدقفا تجححصأ هدعب نم ربصلاو
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 لك ديكلا ضارما يف ارفا ترضو !يح ىلإ سقف هب نخا لين فرخا نيع يلا 1 ١

 ,ثيرا اًديخا اهب سحا تنك ياا ثامالعلا كان دس الاس ضرع ٠
 يف يئام سبك كدنع نوكب نا دب ال' لاقت نمرلا دبع يددفا نسح ادام ىلإ يسفل / ٠
 يل نوصل عيبا اكو ٠ اوس يناذ ثا ١ را مث هعم لبقا مف لذبلا قفوالاو' دبكحصاا ٠

 | ركفلا برطضم كلذ ثنيكذ هبشا امو هي رارملا ةلصي وحلا مروك ةيكلبم اضارما ٠

 ىلا يجسلب ال ةفصلا هذهب ضيرملا ناك” ىو لاب الو يسحب رعشا سل[ ١ سكذ
 ةشيعملا تمثسو ينقراش ركللا بارطضا اما هالوسر امه ىجلاو ملالا نال بيبط ٠
 انا اما اًبيبط ريصيو شيعيس هل اًثينه لوثا نوم رشم يان :

 نكلو ةلماك ةيس ةده لاحلا هذه ل تبقبو ارْج عي نزولا قلل :

 اًريخ لمأؤا تنك هردكم ضراوع "لع ءارطي مل ثيح
 نعمتو داهتجاب اهارقا تنك ؟و قالا طل بتك ضعب تب رثشأ" موي تاذ يفو م

 هضارعا ةلمح نمو يليكلا طوقس ضرم اهتللج نم تار يلكلا ضارما ىلا تلصو الو
 ربظي ال هربظ ىلع ضنرملا ىتلتسا اذاو ملوم ريغ تابجلا عيب كرمتب اييوللا ةيكا مرو
 لجال مازمب هجلاعي وا هب باصم وهو ناسنالا شيعي نا ا ةفيخم ريغ هضارعاو رثا هل

 الاح تب رئشاف رطخ ريغ يدرم نا ينفحن دنع ين امش يذلا حرفلا فصا ردقا الو هدنس

 يمازح نم ىوقا يمص ناكذ تنعم ىنح ,ليعتسا تنيك الئالفلا نم امازح

 لبق 5 ناسنالا ةليح لمالا نال هسأيك ناسنالا ردكب يشال .
 لمالا ةعف الول شدعلا قيضاام  ايبقرا لامالاب سفنلا للعا

 طشنمو يوقمو بئاصملا عاجوا نكسم هنال يرابلا اهايا انه ةبه ملظعا وه لمالاو

 داهطضالاو راطخالا ناسالا لمتحي هبو لام الام ظعا ٍُُط مدقي 8 نابج فعضا

 ظ مضطر ما سداح دف يف نال ةايح يف باوقلاب الم
 نع ةنبا بطخ ناك دقو راعشالاب لدابتن انك ( #3 ندح رعاشلا قيفر )

 :.لاف كر اهل ديب

 ينورسا ىبظلا كييتاهف نزحاو ينو لوطب ينبزع كاش اب

 ينولس لالدلا نع نيلهاجايب ةراتو لالدلاب ينوفرع مه



0 000 
 0 يثو كب زيزعو كب بيش تخاو يما يروخلا هللادبع ةئبا يو ةليبن

 01 ادور هدودو تناك نم«نهلضفا ناب اجاف ؟نبلضفا نع لئس امدنع ماسلا ريخ

 دم ربشا ةثالث دعبو يارشب كبس اًريدم نيرهش دعو هيبع يف ريدم
 ؛ رملا زيدل اًريدم اهدمبو نورتبلا ةكحل اسيئر رهشا ةعبرا دعب و قوزلا يح ٠

 ' ويخا عم لاقت باعصالا دحا ترا ثيجي اش ,رفظم ةدم فئاظولا_هذه
 ينال يخأ ىلع شتفال ترض يناا ةباجاف هجوتم نيا ىلا هلأسف توريب ىلا امنا كب

 رايعرم تجوزت نيمآ ن رت يك لل كفر لاح انا ١ هلقنت ةرثكك هرقم نبا عا
 ' يركش وعدملا ىلوالا هتأرمانم هدالوأ دحا هنافو لبق لسرا دق ناكو ةَأْخ يفوت يذلا

 7 أع 1 مهيخأ دبع هوا بهذ يعرم ةافو دعو كاده منن كروبوبلايف محد ل

 7” ايفو هرفشم نم يسادارطلا ردنكسا روتكدلا ةجوز ةزاملا يهف ةيناثلا اما ارهاب احاجن

 رم ةيس نفدو يلالزلا لوبلا ضرمب ١5١4 ةنس اهجوز فون دقو اهلامجب ةروهشم

 تجدر دابنام ىعدت ةعبارلاو مرك سوبلاط يروا بيبح اجاوما ة يةحوز ازيا ةقلافلاو

 0 ا نم يربوشلا بيبح
 ةيحاض نيزرتح يف فيصان ثدب ةلئاو ف 80

 00 0 ميظعلا بزذحاو ةوطسلا

 : ا يذلا فيصان نيما اما دودجلا رثا ةيفتق» مدالوا لزت مو مدادجاو

 5 الع هنز مح طرفلا 871 بأ / يف هزانجعوي هيخا ٌةافول ةنس دعب اخ فون دقذ نيزج

 | نأكو يزوف كب دم ابامجب ناكة يحارج ةيلت يرن انك اني مايالا دحا يف- .
 ديو ىرسبلا ةبجل اًينحضسو ةيامثلا نع !ًديعب اًفقاو 300 ايظع ماحوزالا

 ثرعش يل رصاخ ىلَع يدب طغضو مضولا اذه ؛آنثا يف ىنهلاةرسصاخا ةرج نميبناج ىلت

 0 تعجزو يشب رعشا مف طغضلا 0 جملا ريبك مسج

 2” قفقرغ ىلا تبهذ الاخ يدب تح 3 زي مسجلا ث ثالذب ا تطغضو لوالا يعضو

 85 0 رعش | الف فقا تنكو رش ىيرا الف طغفا ترصو يري رس ىلع تيقلماو

 بقع فاخي و باب



0 

 ند ٍلضاف ىوأم زبقاي تديضا ٠

 هلزانم ا نه ةلامم 0 8

 را

 فطن اسال 0

 ٍرشبلا نم دولومو ر تيم ريخ لب

 ردا فئاخان هرمأو فيعضلا احلم

 رسعبلا يف مودلا ترج فيلا لعيرجت

 ريدلاب مونلا لادتلا يلب ل
 0 وهو ينم ىلقلا ريصأ

 رم
 يرثا يف مغلا رانو يربص فيكف
 ٍرشبلا نيعا نع اهمتكي ربصلاو
 ربكلا ىلا اًرهد يعم قب فوسو

 رحل ا يفك الفال ا يف كئ الملا توص يعم ىوس يفازعنوكلايف ٠ ءيشال

 ' رذحالو فوخ الب انادجلخداف ال ترص هْلا بيبحاي ملوقو
 رصم ىلا يبوجر تقو نال هتءدوو ت احرف هدلو ىلا ةديعقلا هده تلم دقو

 يرق كاك
 نادبل مقاوم لك دهاش هرمدع لاجر مهنا نم لجرلا اذ» ( فصال كبب فسوبإ )

 لمح هل نيعو ىو رطلا ةظئاحم هلو كب بقل همن“ 187١ ةيس اشاب داؤف يلا امدنعؤ

 غاص ةبئرب اهيف وهو نابل رك اسع نيعي ناك اشاب دواد رمذح الو هنرادا ثحت ةلايغ

 برق ةيأ الحلا يف يفونو ىلالزلا لوبلاب سبصاو نيزج ءاضقل طاق نيعت مث يماغا لوف

 ارثكنا لصانقب فرعتو اديص قوف ساب | رام ريد يف نفدو ةنس 1/8 مرتو اكنيض

 ىت> اهرومأ لك يف فيصان تدب ةلئاع دعاس ةلورإا هذه لصانق تراص بسلا اذهو

 ثانا عيراو ناركذ هلو موهلا
 ةعبارلا نمد .كرزح ةيماقئاق تاريرحخ بئاك ادنبا ( فيصل تل ا

 ةفياطلا درع مان مث كبب بقلب هيلع معناو اضقال ايطباش نيعت م هرح نم رشع

 ليبط | دم ساحن اوضع مث فوشلا ءاضف يف هي زو راملا

 مدخو سرطب سيدقلا ياحمو سدقملا ربقلا ناشينو ةينافلا ةبئرلا لالث دقو

 ا”دعاقثم نالاو نيزج يف ةيريللا ةيعبلا سسأو 1878 اهءادتبا ةنس "5 ةموكتحلا

 هنارقأ نيد اًربقخم هكالما نيب

 ةديس جوزن دنو 20 ءازلا ةرئارإ ابئاكشاب أدتبا ( فيضا كب مث
8 



 مرم ةيلاقلاو ١50 ةئس بلقلا ضربب هسونو ركرملا يف ىنوقملا ةرئاد سيئر ناكو . ٠

 اا * !4ء اد

 0 "او يلب ةقيتحلا تبب تو قالخا مركأ رهظاو نيزج ىلا ارضجدقو ًايظع

 0 لاو ريبشلا سيك رس يدنفا ليلخ ل هديبز ةديسلاب كب بيش ا.ثدحا جوزت
 رأ ةنبهرب تاخد ةنلاثلاو هل ةجوز نوكت نم اًفلس ينهنو ابزاع لزي مل كب زيزع

 ع هذد تنون دقو كانه تابهارلا ةسئر يو كيلا تيءعدو نيزج ف سويوطنا

 ١ نر نم م مرك ىروا دواد ةجوز ايلو

 مايف بات ةساينلا 1 هلال نات 01 اذه نإ ( فيمي هلي تاغوت)
 9 ترح ثالث نغلا هدعبو 1 راص مث ءاضقلا ف لا ءادتبا بصاخلا

 .دالوا . ةنالث هلو هتفيظوب وهو بلقلا ضرب فوتو نيزج نع نادبل ذل 0

 ِ 0 و 507 نيممملا ره قب اترانم ني زج ةمكحم بنتاكشاب كب بين ورا

 3 بيبطو اذقلا يف نيربتعلا :رمو بطلا يف ةرهش هلو نيزج يف بيبط وهو كب

  ةلونيزج يف يىلديص كب بيليف ثلاثااو ةينبزجلا ةيريخلا ةيعملا سيئرو اقباس نيزج

متشا لحر 8 1 يروخلا بففسوي ةحوزلادا ندتادب ثالث
 5 /او ةهازنلاب ر

 15 سايلا ثحوزت هبيبل ةثلافلاو روم هراشب ةجوز

 ْ هذه يو تفولا كاذ يف يلا> اهب يثرا ةديدق تمظن دقو

 0 0 كا يف راص وفص دعب هشيعو رج يفوزترم نانبل ل ابام

 7 .رطي مل نابلا نوصغ نع ًالد## ادغرورسلادعبهضوريفريطلاو
 000 كلم ريش اهاتسو ةفودخم 2تدغااندلا دعبةقئايفسمشلاو
 | رالاك ضاف عمدب دادللا بوث تسيلذقو يبت هضرايف سانلاو

 00 ربظا قداص يل لقو يلاجم قفرا آبرطضم زتبع مل تانبل دوطاب
 ؛ ردقلا دب هيف اهرفظ تيشنا له بون ند كيبلا يدب ىرج اذام
 يكفل نم حربي ملو نامزلا ىنفب اردك يقبتسم هِح ىفق له ما
 000 رولا هدا ًافسا قرتحا بلق اب نيعاي هيكبا
 رفحا يف تلزاام انقلا رمسكيكيت ةحتان دنحلا ضيب لاخان كيكبت

 .ربجلاو ساطرقلاو بنكلا ةربشو 2 ةبطاق مالقالاو لبمعاو دوجلا .
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 ةنال هلا دقتفي ضي ملا ناف كلذ سكع لاحلاو هضرع ضرما دقتفي هللا نا نون

 هيف ركتفي ثقولا كل
 ريغاو دلبلا ىلا لزن ال ةصخر ثبلط ىنشنسملا يف موي نيرشع يتماقا دعب ارينا

 يذاتسال يناذ تي راو تعجر مانا ةينامث دعب و أهم يل اوحمأ مايا ةينامث ةدم ءاوطلا
 ةصخر بلط نم يل دب ال ناب تركتفاف داع دق باسكتالا نا يل لاقف يدنفا نسح
 اذهو سرادملا ناودد يلا ررحو اهم يل عمسو سيئرلا نم تنذأتسافماشلا رب ىلا باهذلل
 تيضمو رمتلا ريرإ اهنمو توريب ىلا تلصو ترفاسو يل تنذاف ةيلخادلا ةراظن راغأا

 ةئس كلذ ناكو .ةملاعم لقا. نودنب امامت يءافش بيس اهحانم يتلا نيساكب يف هصرفلا |
 فيضان كب سيبح يللاخ ةافو ربخ ال درو نيدتب يف يدلاو روزا تنك امدنعو : ٠

 نه اهلصاو دبدم نمز نم نيزج يف فيصان :ةرسإ تدطوتسا (فيصان ةرسمأ)

 . يثدلاو دلاو يديج هلسل نمو نب زج نكس اهنم مسقف دالبلا:ءاحنا يف ثقرفل ليبج هالب

 ناحيرلا لبح ىلع يباهثلا مساق ريشب ريمالا لبق نم نك اح روكذملا فيصان ناك ١
 ريمالا ةرداغم دعبو لّوالا هباهذ ةدم_ريصم ىلا هتفار هلال دج هبحي ريمالا ناكو

 ثائالاف ثانا سمخو روكز ةثالث نع 185* ةنس يدج ىفوت دالبلا هذه نم ريشب

 همجنلو نب زج نه م سونط ةجوز ميرهو رون ين دلاوو يملدارط لياخ ةجوزا ةبوبح نه
 روك للا اماو يفاتسبلا مارف نادي ز يلا ةجوز الدهو ينيلقعبلا بلاغ روتكدلا ةجوز .

 فيصان نيمأ يشلاو فيصا كن فسورو فيضان كب بييبخ مهف

 برقم ميلقالا ناكر فاما مركلا ملفالا لجر وه ( فييصان كب ربح )
 خياشم بقتلا يذلا وهو ةيمومت لاغشا .ضعب ءاضق هفلكتي نك فرصتملا نال هدبب
 هسا امهدحا ناركذ نادلو هل دلوو نانبل لبج يف ماسظنلا نس ادتبا دنع مقالا

 ةروهشملا ءآوحو مخز وبا هدبع ةجوز ليحر تانإ و ابزع ون يذلا يل سيفافلاو تاحرف

 . اهو نيزج نكس يذلا نيساكب نم نورام يروملا هللا دبع تجوزن فطللاو ءاكذلاب
 (حاجن احجنو راجح الحم احهفو كبسكملا ىلا ابهذ نادللا زي زعو بيست نادلو هسه
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 ةيلالا ةديدقلا ثملظن دقو ضرملا وا سالفالا ءاد
 يلجا اًبجوم يننذ بر اي ناكنا
 . املجال راو اها ايفر
 اوفاسىلاالا يدادجا لئاضف 1
 لما مهل ثاوخا ةلاجن نفر
 [مكرتشا يلذ يف مهلك ناك ا

 امشي ىرتشاو يادف نم انغ ؟ذا

 تف ثيمب نا نبا دلاول اشأح

 ةقث ترع تنشدا ا. حامسلا الول

 ةثميش وفعلا الاو هلا نم ام

 ينفااخض رفغي مل يبر ناك نرا
 يلماايو يرخزابو يملا ايف
 كب و ابئات كانا دق نمل رفغا
 مر اك سس لشم ”ةالئافو

 ذخ يحورف يقوم نم دب ال ناك نا
 مدعنم براد ينثدجوأ ت تنكنا

 اناف ينتللع ةنج يف تنك نا
 خشم رانلل .ينتدجوأ ت تنك نأ

 اناف ك1 يسيبت كذدق ناك نا

 !دهتحم سردلا يفىغم يرمنال
 رشب الو" مدع ينداف دق ملعلا ال
 ا دحا دجا مل اشي رم تودغ داو

 ةبجحم ىوقا ادب نا تنقا

 ا!ذَنا 4 ىلامآ ني

 0 اي توك 7 هياع نما نم
 0 .: بعتلاو موصلاب ماع اويفا

 00 كلا ةأطو مبع
 ُق م باطلا نم يوفا

 تفقحاأ نان

 0 مر كنا
 بجتلاو ضرالا نيب وهو هلو
 بركلا يف نبالا كاذ تام هلجال
 ربرت نم ءرملا يراب هللا كاب.

 يغ وهو "لز الاو ديبع نم. ام
 بدالاب تيلخ نا عاس نمت
 يبراايو ينوعايو يوحرايو

 ش يلكيرم لك نع كوفع المؤم
 يبا اي ةمحر ينع دعبا ساكبلا اذ

 بعتلا 4 كعب ند ةحار اهل لءجاو

 نيسلا نع ينربخت ينم دصتلا ام
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 ظ بالا اذه ةزابم ؛ نود ي 1
 يضرملا اما ةالاح هنم. ينشا ةدملا ريعف رشصلا ليم يلع طلستملا ضرملا اذه ناكو ٠
 وبف هثدم بلاطو ينبعتا يلا

 يوارولبلا ب اهعلالا ١

 بيبطاناو هب ثيصأ تنكول ذا ةتسشرد نا لبق ضرملا اذه ينارتعا ذا هللا كما ٠
 وه يذلا ركذلا ضرم وو نم ىوقارخت (ضرم ين تدان لكل انا ا
 كانه ذا ةسردملا ماج يلوخد وه ضرما اذه بابساو اهئافش ةلع وا ضارمالا لصأ
 ىحضالا ديعل يناثلا مويلا وهو مادالا دحا يفف اودارا ىتم ةذمالتلا هيف محتسي مامح

 اًريس راهنلا انيضقف تاءاتجالا ةدهاشمو داشنالا روضحلا انبهذ دغلا يفو ماجلا تلخد

 يناج يف مجوو ةري رعشقو بعتب ترعشا ءاسملا دنع ةسردلل يعوجر دعب و مادقالا يلع
 دبع يدنفا نسح يلبعمم تربخا ةدم دعبو ةسردملا نم جوركللا مدعل ينمزلا رسببالا
 تنكو حيرشتلا عمو ةيكلملا ةنطابلا ضارمالا كينيلكا سردم ناكو يلاحب نمحرلا

 ةعمج ركئنيح تناكو اروللا يف ًاباكسنا يعم دجو يصخل دعبف ةثلاثلا ينس يف رثثمو

 قب زارحيل لمعتسي ناكو امد نيرسشع دم ىنشتسملا يف تيقبف نييجسملا ددع مالالا

 : نم بكرم ناهدو
 ةرم موي لكن اهد نيمارك اكينرالا ةغبص 2 تامارك 4 دويلا ةغبص

 4 سادي رت ؟لصنعلا لصب تابح ؛ الاتيجيد ةبح ١5 انيكلا تافلس نم بوبحم
 ظ ةسمخ مون لك اهنم لخأب تاك رشع لمعت نين را قمز

 يننكمي هنا بيبطلا  ينربخاو لئاسلا صتما ةجلاعملا هذه نم ًاموي نيرشع دعب و
 ليالا يفو ٍيقافر ةرايزب !رايخ يذلا هف يدرجو:ذه يف كحكَو كالا جورخلا

 ينباصا ول ًدح ينيحيو ةبحا تنك يذلا يدلاو اهيلا ريصي يتلا ةلاحلابو يتيرشب ركشنا
 تنكو .ىمح الو موب رعشا نكا 1 يتنال لاب يل رطخي نكي ملترلا ١ وذو
 3 رعشلاو راعشالا مظنا ت 00 يلساو ينازحا يسنا 2 را ضارعا لهجا

 2 | نال يتلاخل بسانملا رعشلا وه يراكفا يع طاست



1 # 1 « ْ 

 ا لك نع مسرلا عضول , ةكرشلا تادب هسن اذ ربشلا نم نيرشعلاو
 1 ثاكلرف رشع

 بنم تناك اهي اهنال ينبجوا ةروطاربمالا .ةداعس رخآ ةلفحلا 7 كلكوا
 رف فرس هب بلطي ثلاثا نبل" رماوماا يجوز نم تارت النا عارنالا
 دح ام ىنخي الو ايسوربو اسنرف نيب ةيب را تازيبجتلا ثادب رلئتقو اسنرف ىلا

 ذرف راسكلا دعب شرعلا نع اهوزن اها رثدعب مب ايلاصملا نم ة نوط ونال

 امو سواوزلا برح يف. ديحولا اهرإو لتق اًريخاو ةبرغ دالب يف اهجوز
 ً[نرفنم ةيفنمتسسبل يو اهتدبكت يتلا رادكآلاو نازحالا ببسب ضارمالانم اهينيع.
 داي ٠5١ه ةبس يا 0 هذه امعباتك دع انف دقو بيف نكسلا اهنكمي

 ىلع ابعاطا يذلا اهبلق ةواسقواهت ار اعف ليبلا يفت حاسؤ ديعسروب قب رطيف رصمل

 يركا ترصو ءامسلا نمةلزان ةملاك ةنس 0 ذنم اهيف تناك يتلا تالحلا هذه

 ردنلا نم رهدلل ام انلعب كلذ لكو اهيا تأآ يتلا مويلا .

 رصم ف ىفأ م |

 | قرن 101 اطرد اما ةسردملا لا ايعلخ ينلا ةدملا لواأيف
 ١ ريغ فيصلا ةدم هسلا ناتكلا نم يجئرفا متط يلناكو توريبو هروطنيع يف

 ثدقنعا اًريخاف اًرارم هتبرجو كلذ تظحالف ضرملا اذهب باصا ةيدئزا تنك
 07 . ىلإ  تلضوو بطلا يف تمدقل ام دعبو ءادلا اذه كري ترفع نولطببلا .

 نب يناتكلا نولطنبلا نا تلعو هبابسا ظعا ةب وطرلا نا تفرع .ضرملا اذه
 ايزت ةقيقملا ةفرعمو للا نا كلذ نم تقق# ضوملا اذهل ةيعاد تناك ةبوطر

 ةدرملا وا تيرافعلا ىلا هبسنن ةيعيبطلا هسماون. فرعن الو هلبحت يش لك نال مثولا

 رضم ناك ناو انحالص نم تالذ نا لوقن ًاثسح ناك هناف فصولا ةقئاف ةبي رغ ةوقل

 ب يوشي ناك يذلا بهارلل لصح ام هنم اًثيرب نوكي هنا عم ناطيشلا نم هنا عز
 7 ناطبنلا نا باجاف هلمع نع هلاسو سيئرلا هب فرعف موص موي يف هعمشلا لع

 نا سيئراب كتايحو الئاق سيئرلا هجوب خرصو ةيوازلا نم ناطيشلا زفقف
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 5 ةبايءامسالا ا « يلا ثبهذ نب ثدنلا موب لبقو مايا ةلالث ا 1

 نب وعملا . ١

 ؛م يفابلا دبحولا رهو رخأو اميفلا روطاربما فب زوج اوسنارف روطاربمالا ١ يلا :

 او8 هليبوب موبلاو هلل ا ا 1
 يللاهلا ينافلا ليثونامع كاملا دججو ايلاطبا ثللم ليثونامع روتيكبف : الط
 اهكلم عباسلا راودا مويلا وه يذلا اركلا دبع ىلو : اًعبار
 يللاحلا يناثلا الوقث روطاربمالا دلاو يناثلا رددكسا ايسور دبع يلو : امساخ

 يلاحلا يناثلا مويلغ روطاربمالا دلاوو ايناملا دبع ىلو كءرددرف سواس
 مهفي راصم عيبج تناكو نيدواسن رفلا نم اضوصخ ابروا ءالعو فارشا مفعم ًاعباس ظ
 ناك ثيحب كيسوب دملا باسح ىلع اهيلا مهعوجر نيح ىلا مهتيب نه مهجورخ نيج نم ٠
 ىرخا ةعرت فورصملا اذهب جين نا نكمي 1

 مهابقتسا ناك نيدذلا مهنالخو كولم نم نبي ؛وعدملا ٠ ءالوه عيج تدعهاش و

 هريل فلا "ه تفاكو ليعاعسا يوبدملا اهلمع ينلا اربوالا يف هتدهاش اصوصخو ًايظع 1

 لوا "ابيف اوصخختو ان ريش هريل كنلا 7 ذخأت تناكي لا اهيصخشمو اهبل عم ظ

 اهدعي ل ةليل تناكو ةينايلطباالا تناكو ةنعارفلا نمز صخشش يتلا ةدداع ةياور رم
 اهتءافا هدم : روطاريمالا تراز دقو ةوعدلا بحاض اشاب ليعامما 5 َتدإْخ رهولا

 تحارتسا ةرجتناا هذه تحت نا دياقتلا لوقب زيج ةرجش يو ءارذعلا ٌةرخت رصم يف
 نم مدقا .ةيلاهثلا نوا يدق ةامسملا ةيرطملا يف دجونو رص اهئيجم نيح ةسدقملا ةلياعلا

 ١103 ةنس يفو سمشلا ةنيدم هيا سيلوبوياه نانويلا اهتمسو اهتنب تبرعلا ناو سفنم
 ةيؤر لجال يشويملا لبج ىلا ةروطاربمالا تهجوت ةيرظملا نمو ةرجشلا هذه تطققس
 ةليغارنالا لأ عضو نيظافتلا نوما مويلا لبقو ارا ا ةرححمتلا ةباغلا

 اهيف ناكف نيشدنلا موي لجال ةصوصخع ايارسس اشاب نا ينب ( ةيليعامسالا )
 تراسو اهروباو يس ينيجوا ةروطاوبهالا تلزن ربظلا روطف دعنو ةليللا كالت ولاب
 دحاو لك سي هذ هلا ترمو مهمئاروباو يف 0 اهعبتشو ميجا ةمدقتم ةعرتلاب

 يداحلا مويلا فو 1875 ةنس يناثلا نيرشن ١٠ ف نيشدعلا عراب ناكو متكلم ىلإ
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 ١ اشاب ديعس مماب انه ديعس تروب تيعد ةنيدم

 ١ اشاب ليعامسا ىلا ظوفحم دحا قب لب اهمامتال اشاب ديعس نامزلا دعس مو

  نوسي اوناك امدنعو ةعركلا هلام بنام يف ةينبم ىرخا ة ةنيدله هعساب تيعو

 ظ اروع يف اهركذ درو يتلا يثو سيسمعر اهمسا ةيدق ةئيدم اهنم برقلاب اودحو ةنيدملا

 1 ناسج ضرا نم ينو اهنواغمأي اوناك ليئارسا يف ناو
 ا آك ةروصخم اهارت ضرالا هجو ىلع ترح ينلا ةميظعلا لامحالا تظحال ا ذاو
 ” يل وسبلا ةعرتو مارهالاف ماسجلا ._لامعالا كلن تربظ امل ةوفلا الول ذا ةيدوبعلا 8
 آتادنبم ناك يتلا ةعرتلا هذه تف حاجن لوتس ناك دو رسصم ريغب امهدوجو نكمي ال
 ذاب ليعامما ةدعاسم الول ةبلاعلا همولعو ةيماسلا هفراعم نع اغر ريبشلا سيسيلد
 كلغ ىلا روضحلل ديد نم ديب مهياع ضبقو ةلعفلا لع قيض ةناف هل يوي دخلا
 ظ مارهالا ةبانب يف سيوياك

 ل مهب ينأت تناك يتلا بكارملا ىلا رظنإلف مارهالا ةلعن رظني نا دارا ن 7
 "الطوب نكي مل ثبحب مانغالاك نينفاو ةلافس ىلع لينلا يف نينا اهديعصو رصم يتعاوز
 ظ ' نال مظم سيوسلا ةعرث حتافو مارهالا يناب نيب قرفلاو لجرلا هيف سليل ,فاكلحم

 1 ثنلك دقو عجا ملاعا اهاقناف سيوسلا ةعرت حئاف اماو اهبعضاو صخحشل تلمع مارحالا .
 0 نأ عم 3 نودي ينباع : ةعرلا يا م ب ناسا دل

 00 نمل
 اروبا ةحوز ينجوأ الا 0 اللا 0 نا 0
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 اريخ ماوشلا كقافر اوعدت ال هجعاإم لوقي اهليكو ناكو هتناكرطب د ا تقو 1
 هيلع مدقت اذا ناك ذنا ثيحب هيي رق نم دسعلل ذيملتلا راكقا هجوب اذكهو <
 لب هلع مك الوان اظيغ ثوم ياذلا هقيفر ةقاف اذا نكلو 'يش نم رثأتب ال يرمدملا

 اذاف هدس 3 الس ردعاص لجر لثك اناذمن ماصخلاو كارعال وعدت اًبابسأ لمت
 ىرت امنرفا ناك اذاو ةطقسل العا يذلا لجرب دش لفسا يذلا ىرتف ب روس ناك ٠

 انافك مهمدقتو انر 5 بيديس اذهو دوعصأ ا ىلع هئيعن وا هجفري و لالا هدب 35 ىلعالا |

 دماو ةلئاع دايز ليتا ناز بأ يخ ىف 115 هين 5
 اريغك لينلا ةعرت نءولعت يتلا ةيبرغلا اهفرغ لفاون نم ةسردملا ىلا عافترالاب ءاملا
 ينأت تناك ةسردملا ىرم جورملا ديرن انك امدنعو يولعلا قباطلا ىلا اندعصف '

 ' نابعش ربش يف انكو قروزلا ىلا جردلا نم لزانف ةسردملا راد ىلا قراوزلا ش
 هرمضحي يكل موي رشع ةسمخ ةنسلا ثالث هانرخا كيسذلا صحفلا هب دعت يذلا
 ماما راثوب ايصخ ىرح دو 5 هعرت محتل نيش دن لجال اب وروأ نم اونا ءايد ظ

 ةينافلا انتئس هذه تناكو انرف يف فراعملا ريزوو ابوروا ءابطا نىرم ةعامس '

3 
2 

 هن نسيت مرش يسال

 ةيسردملا ' ظ

 0 02 حرث حف

 ركذ دقف اهتأذن ىلامرصم ماكحو نيب رصملا راكفا ةلأملا هذه تلغشا اللا
 لاجر نمز لكل نكلو احم لو ةءرتلا هذه ميتف اوب رح ةنءارفلا نم ةلمج نا خيراتلا
 تراتلا هده. جيران "ذأ ةحاذ انسلو فورظو طئاسو حالف لكلو ل ايفا ل لكلو

 0 5 يل 00 ينو ةرداو هلأ 1 يام لا كد جيراعلا 7

 نك كو راو مي 54 بلا نيله اد لاصتا ظ

 دنان درف اهلمي 08 دقو اهئارحا يف لا يذلا اشاب ديعس يوي دانا نمز ىلا ةعركلا

 4 م 8 6 ربا ة ل نم لغشلا و ميظعلا يواسرفلا نشا سبسلو

07 0 



 ا <

 / عيمجا نم ةبوبحم تناك اهنال ًاهظع اهيلع اهبيطخ نزح ناكو اهجاوز لبق لسلاب
 1 3 تافص بلااغلا 0 اممنطفو اهتناصرو اهئاكذل

 رك كلذإو هيف دجون لحم لكيف انئداعك ماوشلا ينافر نيب "دئاز دسحلاا ناكو

 هخ هطاقسال ىش لك نولمعبو هضغب نف 55 هفقافر َُط لجر مدقت اذا
 5 دق نال دولا برس طالتخالا ليق دتو انضعب عم طلتغ انك انالا

 دفيلكتلا عفر نمن فالتخالا لصح فيلاكتلا مفر ىتمو دسملا دلوتبو راكفالا

 اكامرا ذا ادغ هكحضي ال مويلا كبحاص رسسي يذلا مالكلا نا امراو يش لك

 يك هقيدص مم لاملا فورظ ةاءارم ناسنالا ىلَت بجي ثاذل هرست ال فورظ
 ارثك رابتعالا لق ىتمو رابتعالا عنمت اهنال ةماتلا ةيرملا هتازإ قلطب الو هجتزي

 دحاولا نركب نأ قافنالا طورمش نمو نيقفتم اناك امهم نيدفتلا نيب مسني مالا أملدو
 ؛ انكو بوغرملا حالصلا ديسف اربددو (سأرتم اههنم لك ناك ىتم نكلو رخالل ًاعضاخ
 )001 3 نأ نمزلا كاذ يف فدضو ادبي دتشم دسملاو ةفانغ فئاوط نم ةسردملا
 | ناكو 1 لفا نان بز امر ثنكو فرخا دالب نمو ةفئ اط ريغ نم ناك

 ونل ديحولا ببسلا وه اذدو امدقنتو لح مرثكا تندك يننال رثكا ؟يلع اجيبتم
 نم قس تضرع نوكك.نا دب ال القاع ناك اين لجرلا نال ءيلا مدسح

 وه عاد الب ولو انذعب عم مصتخل ةسردملا يف انكو دالوالاكن وكيف باسالا

 -| هيرق ف ثداح ثدح اذا هنا ىرتف هثب رقو هتبب يف هلع رغصن ناسنالا ك كل

 مم كرإب يف هسفن ثداحلا اذد ىرج اذا نكلوهرغدل هنم كنت كالذب اهولها هاو
  ارغش ىنمملا اذه يف تمن دقو ناسنالا تنب نع لاقب ام اذهو ماقشالا تاذ

 هتبرغ فو تببلا جراخ يف ارهوج ىتفلا لقع هادزب
 هلدلب يلو قدا لاو .: 6 00 نك
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 يراخ لع علطب رك يذلا دنيزللا فو ىركم ىنطصم هسا قيل نك ا

 هرممانا لجال مظنلاب بعتاو مظنا يناعجي ناك يذلا اذهووب ينفاكي ناكيحظن مظعمو '
 لرسم رعاشلل ىوقا ءيث ال ذا ارعش ينم بلطب و ينطشني ءارااسدس للا

 ًاصوصخ مهطيشنت عطاقلا مهبح بيس ناك ايندلا ءارعش مظعاو هلوقل هعماس ناصقتسا ٠
 -.طشنب يئاوللا تاملاعلا ءاسنلا كلت دمي نيا هافسا او نكلو هب ملض م ءاسنا ناكاذا ا
 -نددجو تالضافلا ءاسنلاف ءاسنلا ةطشنن تناك ملاع مظعا ىرت تصخ 7 ءالعلاو علا 1 ٠
 م

 ةدحاو قبن مل راهتلا بعل نكلو اهفالخو ةعاجشلاك لئاضفلاو نونفلا لك يف تاطشنم ٠
 كازو غلا كلاز 1 و ويلا نم ىندا ىلا ركفلاو لقملا اي ١) كالا

 ةديصقلا هذه نيحلا كلذ يف اهتلق يتلا نمو راعشالا هذبب سوملا ديدش فورالا ش

 اهرجش ةدابز نم يداّوف تنضا  اهعضاب ميبا ال نم ادف قشور |
 اهركش نم ثدغاهنم يتباكشو اهلالدو 3 لوط“ تيكشن
 اهرسما يس اهليلع دوعت تناو ةقفش نم تكي يفي تا

 هرم نم ةليلب كابزلا سس

 : ىرنمو ١ ىينماي 0 اذييرلا

 اهميسن نم تيارو - تمستف

 ادنيب ام ىري رشاو نم تيشت

 ىلا ةيديدحلا ةكسلاب انفراعم ىدحا ثرفاس امدنع ىرخا ةديصق تمظن كقؤ

 ْ ١ تايبالا هذه : ةروصلملا

 هيلقبإ هو رورافلا ل ١

 ةبابصو ةرسح يعومد تبكس
 هرب دش ءاكملاو قحاوت

 ىعمدأ نم هراخي ةأيم اوذخا

 . ةنيكسملا كات تبيصا دقلو دحال ةحار الو ةزإ ىتبي الف ردغلا ةتميشف رهدلا اما ْ

 امربكب تركن ريغصلا ديع

 اهرمش نم تيل يداوف ىنشف
 اهردب ةْبيَغ نيح يف امسلا ديك

 اهردخ يفر  توبش كلل

 اهرغث نم اقزم موا بوأ
 اهرعش ةملظب الاح ةهتعقرف

 ابليثم رع فاربنلا يلقبو

 ابليل اهنم ضاف ىت> رصم يف

 اهلي وع ناك حورال هريفصو
 ابيع داوفلا ران مهرغاو
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 "ليل

 الع نمنال رابتعالاو ماركألا هل مزاي سئرلا لاحشناك امبمو ماظن نودب ةئلاف
 خرالا يف اهيمرب ماسرلا اهروصي يتلا ةروصلاف ءىش لكوه ةيعائجالا ةثبيلا

 رت حيذملا قوف اهوعفرب ام دنعو يش لكأمل نْوكي و اهتعانص لجال اهِلع قصبب
 :اعحالا ةثيللا نال اهسم هك الو ال يلصب و اهماما لحس هناذ اهروصم

 2 نوناقلاو 00 لع ةلال 0. لكو ه 5 ءرلا نا هذه ةلالاوف ١ رك

 0 ا اذا 0 كر مزلي الو اس نيناوفلا ةعاطب الا از

 0 رد ال ةعفاز ةيافل كلذ اولعف امتر ك 2 نس* لدا ةربأد نع راخ

 ْ ده ارجل ىرجا اهلجال يتلا ةياغلا تفرع ىتم نكلو مدلا ناليسو ضيرملا
0 0 

 3 1 اهنا كب“ يفيد دن ضرأ 2 را نب كن .اكرش دحا

 أ تنا تنكرل هل تلقف كب بينا نكي ينال لع كي رشلا بت فذ

 مَع نم ىلا ب دك انا امرمخ هل كي رشو كب ببن نيب ىوعد ترضحو

 ْ عانقالا ةيالف كو



 يل 105 0

 ينار ام دينعن لمعلا 17 ارجل "-- هلو ةناذ معلا ىلا مجريد لعيد يبا 1

 بلاق ؟يف لخدي نا 57 ةاتفلا هذه نم ناطيشلا 537 2 نا كوجرا هل تلقف 5

 سريبللا بالا راج م اًبحعتم تنكو ١ هنمربكا | ناطيش كيف نال هعوطتسا ال اذه اذه
 نيهسفملا دحا نع ىورن ةصق يلابا رآ رطل

 ريظن !ًديلب اذه ثراكو هيلع مسقيل بهار ىلا نيناحلا دحا او رضحا مهنا لبق 1
 لوقب ءادتباو هسار ىلَع هعضوو ليحنالا 0 عوكرلاب هرماف سوهلفا سقلا
 لمعت نادبرت اذام ناطيشلا هل لاقف بالا ٠ ب .٠ ال١٠٠ مسب ٠ م٠ س٠ با
 جراخ انا اه ناطيشلا هل لاقف ةفصلا ا لكك يلعولتا نا يدارع هل لاف.

 ٠ هناف هفطلاو ناطيشلا اذه فرظا ام ٠ كتدالبل لب كتسادقل سبل يجورخ نكلو
 لبختالا تأرق ولو كلاغشا نع كنولطعي كدنع اوسلج اذا ني ريثك "سانا نم نسعا

 هذه لمعتس نراك سوميلقا بالاف ٠ كدع نوفرصني ال ةيجهت ةراوتلاو'
 ناكشنال هنوعيطم نيطاهشلا نا هتاذب دقتع ناكو ىلوالا نم رثكا ةريخالا ةقيرطلا ْ
 ةرم اوداكح دقو هيرضنو نوناحلا هيلع محب ام اًريفك ناكو اليوط ًاموص موصي |
 اهراث نم نيطابشلا لخان ناكم يف 0 نا ىصف: ىفوت اًريخاو هنوقخي

 يلقبلا يلع دمحم سيئرلاعم«راشبّتصق
 لي لاك م مايالا دحا ينفف 0
 نع لا هلأ ام طدغو عجرو جرخل ةلأسملا هذه رظني ناهراشب اندحا فلكف حرششلا 1
 كالذ دنعف قيبنلاب ىدتبا يدنفا ىطصم ةباد ىار امدنع كرام ٌةداعسنا ٌةباجاكلذ

 د ىلا مدالب يف باقلالاو بنزلا نوحنت له ركاشاي قافو سيلا ؟يلا طنا
 فك» رسثاو. سيئرلا كف يدنفا  هراشن هانيعم كلدلو يديساب معن ةتبجافا
 : باوجل اذه.

 نيساب ىلا ىمابتغا
 نوكت اهنال_اهسيئر ربتعت .ال !ًدالب نكست ال ليق ةيبملا حان ةسايرلا رابتعاب



 تشمل

 03 دبحا يقدصت ال

 ْ 3 طيس الياجناكر يثونلح سوب راكم همسا رخا سفلباربج سفلا عم ناكو
 ا ةسردملا برم تخرخ ام دعب فروزب

 ١ يعي نمت بمن دب دش ماو را دعب تنولا ا يناثا مايالا دبحا ينف

 0 . كبار )ا6كلا نمرالا ةفئاط نم نيم نفدب ناكذلا باجاف ببسلا ُةتلاسو تفولا ثللذ يف
 )0 ةيواسلرف ةريل اهما باجا اهضبق يفلا ةرجالا نع ا نا نر | يلزنم ىلع رم ناو
 ١ . رهسإو ثوب ( هل حلصيب اذه ) ةعيبطلا ةئفلبةطاسب باجاف ميظع.ردق اذه هل تاقف

 1 سيسقلل اًنيش نوفلخي الو نوتوم نيذلا رودلا ريظن
 ِ ادن سل ن 3١ ايم ”ةلط ضفرأ تدر نر ,يلع حبب يل هبحل اظن ناكو

 7 يلام يراك ناذل يتاذ ادعم ثسلو ةسردملا نم افي دح اجراخ تنك يننال هققو
 نالا ماردلا نع كينغت ةنبا كل ربدا يننا ينباجاف ندح لبقتسم ىلع دمتعا الو اييدا وا
 ش ملام اهجوز بلغ 5 ةارمألا نال اهل احاتحم تنك اذا اهددع ياقم نوكي وأم هل كلف

 "لاق نم كلذ رظننت ال اهنال اهجاتحا اذا سكمعلاب نوكتو هيلا ةجاتحم شنو هربتعن نكن

 7 ةكلاس لبقتنملا يف نوكت امرا تلقف راكقا اذكه ركتفن ال كيل اهضرعا يتلا ةنبالانا
 لبقتسملايف كنقفاوت مل نا 37 هتطاسب باجا لئدنعف ينبعتتف , ردح ريغ اكلسم
 فئئاخ اثوبا اي اناو ةقبجاف ةآرشلل ابضرعي اسرف ةأرمالا نأ هناك ىسيك فيس قت

 كسبك نم
 ٍ دقو نيطايشلا زرظ يف ةميظع ةربش ٠ رحا سوهللا هسا رخا سقريدلا يف ناكو

 : 5 ةسنكلا يف أن وق اخارام ة ةتغل تع“ ذاو ةناك طخ :١ أ دوحوم مايالا دحا يف تنك

 نم ىلا هنال محالا وهو هسادم هتغا يفو هءاذح اكلنا نيم !نالا تيفو عارف

 تس اةهيستلا- 5-5

 6 ا 1 مأيإ اهنم رح 2 لوشو 10 ةيراج سار 0ك برضو هذيل سودلا

 15 مهنوجرخي اوناك لسرلاوهيسماذ نيطايشلا جور سادملا برسغ ةداع تنا نيانم فرعا

 ا برض اذا ناطيذلا ءايربك م نوركتفب ةديدح داعلا هذهو م ةالصلاب

 نسحا سفنلا فيرش ةقءرطلا هذهب ناطيشلا نوكيف جرخيو ذئايح ىدحتف سادملاب

 ( يديساي ) فرش كبرض نولوقبو سادملا برض نولك أي رشب ةلمج نم 1



 يآ“ د 5

 ارم اربه سقف 1 انابيلا رو هر صميؤتنر اول ةناخكرطب

 يوابقلل بهذ انيك ةلاح فالخب يفو نيسلفم نوكلامدنعةناككرطبلا روزن انيك 20
 ةرودلا ل ناكو ا 85/8 ٌةنِس سف كفو هحوأا وش ريفص لياربح سلا ناكو ٠

 لمت م ةنيدجلا برد ةسينك ىبب هناف ةجظع ”الارعإ' ,لمتو تابهرلا دنع 00 يأ

 موطرالا يف "ليغ لغلا 0 قيزافزلا يف ىرخا سنك اريش يف ئسركو ةسنك ||

 رصم لط نار طم + ىتتا (نأ قكسإ نآكو ةسئكو 5 لمع هدأ ٍٍ ناكو 3 ا

 7. يف عوطرطا يف توم يبس اذه اهرورثأت ةنيظولا هذه خا هيل نا 7 ايدنعو
 او١٠ه ةبس ؟ ك ْ

 اش .كنأ نوري امي يل لاق دقو روزا تنك ةسردلا ٠00]
 تاقف نيش انل مناف

 ”ليبس ماقملا كاذ ىلا يل له انضرا دبس ةنج نع ىلئاساب

 ”ليجبتلا هب ريد ىح دصقاو اركاب جرعف اهتبور تئش نا
 ”لوطن هلالا حيبست تان مقساو ةنيبجلا برد لظررا

 ”ليمت هلالا ةكئالم اني ةدوجوم انضرا ةنج كالا
 ”ليربجأ .مهماماو رميسترو . ميز ءالملا كولا ١

 تاقف ةنم نسحا انل مظنت نا مزاو كيكر رعشلا اذه نا لاقو كلذ دنع كيحضف
 تار اف لعفا لاق الاخ هريغا هل

 اسيسق حدام ينال رذعاف 2 ابسخ جيدملايف يرعشناكنا :

 هاققلا اذه تانك هباعا قدس كل هل تلقو كمضفلا نم ترطأف
 يروخلا دانت 1 هترزو توريب يف ةترظن امدنع ( هنم رشا ةنكل ١

 اذكو اذك لم لضاف لجر وه سئئرلا اذه نا فسوي يروملا ىلا تلقف معلا فسود

 . حري يذلا ليئاربج نقلا باجاف هب كفرعا كالذلو رصم يف ةسملا لامتالا ثرد

 هناسل ريش نم اًدحا يلخي ال ةتفرع دحاو نطشاب كفرعا انوبا اد لاقو اًنايْحأ يعم

 نوباذك اننا انوبا اي ميصتلا هل تلقو فسوب يروخلا ىلا رئئيح تفتلاف#



 ا

 اى سلا را نرزاحسلا
 000 ممنوجتزي و نب راملا نوقلقي رصم يف نولاوسلا ناك

 0 كشفوا هرم ردصف 0_0 ا رام وهو ليعاعسا يويدحلا ىلا ءاعدتسا اومدقي نأ

 ا م مللا لسري ناكف ءابطالا ةصحفيل ينثةسملا يلا هلاسراو ذاحت لك يلع ضبقلاب

 3 ذا ينثتسملا يف يقلون تنك انيب موب تاذ يفو ةزجيلا راد ىلا زحاعلاو ةيركسعلا ىلا
 1 ' دش سيرا ربخ تلسراف ةظفاحملا نم رعأ مهعمو دنجلاب اب وتتم ريفغ روهج رضح
 ” اوسلو مهاب 0 رماف ا ةيامالث وجب غلابلا . روبمتجا اذه دجوف عب رمم

 01 ًاسعلا تراصو مهياع مههايث ؛ ءاقبا نيبلاط نوخ ربضت اوأذي و اوصعت ينضحملا لاذ
 " نا سيئرلا رما اسادكا بايغلا اومضو ام دعبو مببايث مهعيلقل نم اونكمت قح م مرفت
 : اليقث هدجو ضرالا , نم ابوث مفر نأ م دينا د>ا دارا ام دنعو باينثلا هذه عمج

 ' راف كاذب سيئرلا زبخاو مارد هيف ١ ذاو هسجن ريدتسم ءيذ ىلع هدب تعقوو
 1 لب دقو ابيلع أ اما .بايثلا ثايط نيب مهاردلا نم امام ابيف او دجوف مس الم شنتفتب هثووم

 7 ديا نيؤاحتلا لعف ضعب اذبف ةموكحلا هياع تلوئسا ةريل فالا ةثالث و اهعومجم
 وا ةيئام ةليق وا قاتفب .اًباصم الجر ىرن انك ىسوملا عراش يف رمث انك ام دنع وهو
 ىذلا مرولا لفل تابلا لكل ”الياتم الهاثم ينيب اريبك الاورسأ بال ليفلا ضرب

 .هبقنم ريغ رثاس وه هيب مايالا دا ينف هتهاع لحال هيلا نحت سانلا تناكو هيذخن نيب
 سانلا عرسا ضرالاب مرا ام دنعو هزوت ماها ريغ ضرالا يف هتقلا ةيرع هتمدص

 احر ةضهناو سيلوبلا رضح اًريخاو مايقلا ىلا ةننكلو ضرالا نع هوعفريل ةبحم لك نم
 ال ةيلكلاب مرولا لازو هلاورسس لجرا نم ءارفدلا تاريللا تطقاست هضوبن دنعو ُددع
 : ةلوبسي ةفدلا هذهب ةنوري سانلا ناكو اريل ةنامثالث وحن تغلب يتلا هارد قوس نكي |

 ' ١ لكو بولقلا نم ةقفشلا مفرت هذبك لامافاقنا نيلوستملا ليح ضعب نم اًذدوّض رم
 | رلطملا ريقنلا امآو ةنسحلا هيلع زوجت الو حاتم نوكي ال اًزاهح لش نم لك مومعلا
 سكفلابو ينس نم لع نوكت ةقيشلاف ةقفش لك ققسملا وه

 اتي د 0 دو تل



 « 31ه

 هذبمو ادع حرشنب نك ةشرر هيناحي د يا ديا ودرب فو مينا 5

 مويلاو ة ةيسع ةراق تنك دقو هفرهو راملا رح نوسشو مهباعتا نوففخي .اوناكة قيرطلا

 تاطبأ دق فسا لك

 0 نع ةرابع نوكي يذلا راهلا اذه رمصم مماوم ةل ندو ( ميسللا مش 1
 مم يلاهالا عيج جرختف توريب يف بهارلا نينثك د الب لكل ادكَهو ضرفلا دنع
 ل د لك الاو حارفالاب راملا نوضميو ةيربلا ىلا

 ليبلا ةسورع هنومسب اكرم نوننزي هيف ةهدق ةداع وه يذلا جيلخا عطق كلذكو

 ةينثو ةداع ناضيفلاب دوي هل ةمدقت ةنبا ليلا يف نومري اوناك يفلا يدل ةداعلا ضوع ٠
 نوضقيو رصعلا دنع سورعلا رب باعلاو ةنيزو جرمو جره موي وهف مالسالا اهلطبا ٠
 ا 2 لكل طن مل ثيحو ةدالولا ةسردم انراوجب ناكو اهانركذ يتلا لامجالاب ليللا
 تنيكو يلفلا قباطلا يف نحن يقبنو يواعلا قباطلا ناغشي و انتسردمل تاذيلبلا نأ
 تايبالا ال موهلا كثالذ يف تهل دقو ادنيب ةفادص تناكو نونس>أ هرفي ؟ نوم كرعاأ

 تا راثلأ تنك هارد يدي ناكو ةيئالا

 يرطعضم موبلا اذ يف لينلاىرا يلام
 ه4 فو هيف بره يف نفدلاو

 حرف يف سانلاو ٍفغش يف ىلقلاو

 ىلع نودحب حخ لك نر“ نوني
 تبساج مهقوف رم يلا موجنلا ىلا

 كاف يف ناك نم رود تردبأ

 سلم رفضا فاو بش
 صام هبا عربه يس
 اسم نصي © تدور ماهس هل

 نفذ تيس راص يداوف تياو ال

 لقتنم دلخلا رادب يا تنفيا

 ردكم يف راصوفص دعب هوامو

 رده همس رانلاو لم يف سممثلاو

 رفس ىلع مهم نك ىلع مسونم

 ريض الو مالي يي“ 0 كالت

 ر تر كيان رف اهنيو

 يرظن ىلا يقارب حالو يئوف

 ريردلاب جال برأ يردزي هرغلو

 0 الو سوف الب يجشلا باق

 يركف مم عا يدشرو يهجو رفصاو
 روما .عددبا يالا اهارا بسو
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 000 ضفملا
 - نيدشالا ممم اليل جرت نايحالا ضعب يف انكو لوالا انئايس ىلا دعنلو

 0 ركذن كلذلو حارفالا يف

 | هاذ لحجر ناك اذا نيبرصملا نم توصلل ًاساسحا رثك ! ايدلا يف بعش دجوي ال

 'ةعبعا اذاف ةمغنلا طحم عمسيل فوقولا نم هل دب الف ينغي الجر عمسو مهم ماب
 ١ تربك دلو بهذو !راهج ينخملا مس الاو ها ها خرصتو ضرالا يف هتمحت برضي

 . اورهتشا نيذإلاف مظعا لخدو مظع ماقم نسملا توصلا حاصل ناكو نودشنملا مثدنع

 'فسوي خيذلا اريخاو يروتنشلاو مرح مث ةينبدلا تالفحلا يف نيدشنملا نم ادنامز يف
 سبلو هسفنل ينغي ناك يذلا يلوما هدبع مهسي رو لوا نينغملا نمو ميجا قاف يذلا
 7 ناكف همسج تاكرح يف ساسحا اهل ربظنو اهلوقب ةمثل لكب رعشب ناك هنا ينعا هريفل
 7 لر» ترهشا ينلاو طنط نم هلصا توصلا نم رثك ١ تاكرحلا هذهب عماسلا جيبم
 اهتوض نم "نلا نوكي :نا يرشب توصل نكمي ال ىنغلا ةهالا زملا ةديسلا فن ملاوعلا

 - ديف رهتشا يذلا دوعلا مم يناملا سيرلا هلمحي قرلا نم نوكمتالالا تت ناكو
 يجبر كلا وه هيف روهُملاو نوناقلا كالذكو ١91 ةنسل ايح قب يذلا يبسبللا دم |

 يذلا يا بيطم تخت لكل ضراكو دمحا خيشلا يانلاو لهاجلا اهيف رهتشا هحنكلاو
 نوتدكمملا اضيا دجوي ناكو رمفحلا جيبيو نيعماسلاو تنقلا باجبصا نيد ةطساو ناك

 .اهفالخو زاا مم تكي ناك يجخدصلا ُدعسا لجر مهنم رهتشا يذلاو انغلا نمفرظا مثو ٠
 ئ دج اكهضم ناكو

 ' حرفلا رمفجي نا ناك يال حمس يتلا رصم ةداعوه عمسلا انيلع لبسي ناكيذلاو
 تناك ة ليج ةيرك ةداع هذبف لك أب لكالا تفو رضحاذا ناكو ال ما اًرعدم ناك اوس
 راك | بيرغلا اهنم ديفتتسي و مهلاب ناك يال مسن

 مهلك مهنال اًنبوس عسل ثوييبلا هاني يف لفتشت ينلا ةلعفلا تناك آنغلا بح لولو

 دشنتو ليمج توض تاذ ةنبا نوبختني انلاب لعصتو لزاتو ثاناو روكذ دالوالا ند
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 لمعو ىار لكن هيلع دقتعتو اميكحو ابيب نوكي نا قمتي ناب اهتاجوخو ةيبطلا .
 يف اربح ناويدلا نم قندصنلا مزا داؤعالا لجالو ماقا لحب يا يف عئام ةعئام الو

 ١ !آ ١55١ ةنس ناضمرا4

 د

  ققاقوالاو سرادتلا يد

 .  ضابر ظ
 مومح سلخمي ةيبطلا ةسردملا تاجوخ تارمغح مانخاب ٌةروهمحا ةداهشلا هذه تراظل

 انغدانعا لجتالو فاقوالاو نمرادلا ناويد رظان ةداعس نم اييلع اقف ١ )لا ةيعلا |
 انم حرشلا مزل موزللا لحم .

 ١؟١5 ةئس ناضمر ١ا/ يف

 يئنواك ُْ
 ةجعرت ةقيقحلاف ماهوالاب ناذالا قلعت بيجص'ا رمالا نم ( ينغاملا ىلع يفسا )

 الذ يف يننا عم اهعوجر بلطاو اهيا فسانا مايالا ثالث ركذتا امدنع نالاو هرديكتو
 كراشالل ىرت لذلاو ماو بعتلا ببسب اهنم ضلختا نا قدصا تددك ام ثقولا
 ْ تالاح ثالث

 كاؤ عمو اًريقف هيف 03 انايحاو هفداص تقو سخن ناكولو هيلع فساتن يذاملا

 هلاوز ىلَعردنكتي ةناف
 0 يح هيف لازبال ناسنالا نا ًالفف هافكو تقو ريخ هنا عم ةهركب رضاحلا
 يلع هبف رم نا نكمي و ثوملا هيف نال رضاها نم رش هنا عم هيف لماتب لبقتسملا

 نآل اًبيدم نوكي هلعلو يغاملا ىع نانالا مدن امر ةلك اذه عمو بئاصملا لكن اسنالا
 ركب بئاصملاب نولابن .ال نيذلا لهجلا وا شيافلا وا ةئدلولا وا ةيبوبشلا زعب ناك ةيضان
 ةئال لبقتسملا يف ل ماتيو هب اًرعاش نوكي ةنزحي ردنكم سادحا لك نال رضاحلا
 ةبعم دوعب ال صخيش نمالما نا.الا مطق ىثم ُةنأل ةيدوبفلا لصا لءالاو للاب شعب
 نم بلط اذاف هيف ةالماتم نانا لك كالا لمجب نا وهو عوضخمل ةسايبسلا ءادبم الهو
 .لعربضب ةلعجت يتلا يه ةمكلا ءذهو ربدت رصبتت هلوقب هلاعي اعاد لب ةدصي أل اوما



 7” لا

 يواره كب ن+رلا دبع ةحصلا نونافو ايجولويفلا م
 يدن كب دبحا ثالثلا ديلاوملا ملعمب
 عيمجسلا دبع كب دم ةدالولا ملعم

 ندب يث دبا لل لإخا ضار. او جالعلا نفو ةيبطلا ةداملا ملعم

 يزوف يدنفا دب ىرببكلا ةيحارملا تايلمعلا يلعم ٠
 5 يواطق يدبفا د ةماعلا ايجولونابلا ملعم
 حا بيصعتلا نلو ىرغصلا ةحارجلاو يحارملا حب رشنلاو ةماحلا ةحارملا ملعم '

 1 يدبح كب ٠
 يلع يدنفا ملاص ةعيرطلا ملع نم لوالا ءزجلاو ةيلدعملا ربغو ةيئدعملا ايكلا ملعم
 دب ز يبا يدنفا ىفطصم لافطالاو اسنلا ضارما ملعم

 ضاي ر يدنفا يلع ني. زابرقالا ملعم
 تحبب يددفا دل دمرلا كينيلكا ملعم

 ندح يدنفا ميهاربا موملا لعو يعرشللا بطلا للعم:
 ىرد يدينا دبجش يلمعلا جيب رشنلا لعم

 ةيبطلا ةسرملا طباض.٠: قالخالاو يملا نحب ناك روك ذملا يددفإلا نا دهشا
 . يف هتماقا ٌةدم يف ناك ه العا ر كذا يروا يدينا 3 نا يثوش يدفا ميهربا

 ظ نك ةروكذملا هيلاجببسالاب ىضرملا نم ةجلاعب ناك نم فاعسا لع اصيرح ةيلاتببسالا
 ناقثالا ةياغ ف يجناو ةفماثو ىدؤي

 000 500 اتنفس نوب ب ع سطل

 5 5 نر

 0 | تايلاتبسا ةراظن لكم ريعم تاي ادحأ موت رك
 3 .ظفاح ىدنفا دم لام كب دعا

 3 رب نم.نانبل لبج نم نيزج ملقا نم نيساكب يلاها نم يروا يديفا ركأش
 1 3 يف ةبارم دل ران دلاب هيصوصضخما سرادملا ىدحا نيطلا ةسر لك هقاملا راص ماشلا

 " تانابحالا نم ةيبطلا مولعلا مييملعت يرانا ماوثلا ةرشعلا نم |" هئس ناضمر

 0 لب ؟١ ف هبوب دخلا ةيلعلا تناقل لظب ةيبطلا هلأ املعتو هسورد مت م ةيويدخلا

 "' ةسرإملا سيئز نم ةدابشلا هذه هل تيتكو هلاحتما جيئاتن نم حضتا 195 ةئس
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 هل فرثعاو باطشسملا لوقلاو باوجلا نسحاف ناهتمالا بابراو مارثجالا ير)
 نع الفني يكحلاو بيبطلا مماب ىسسش نا قم هاو ملعتلاو معلا ةدوجب نورا
 نع بحجب ناكو ذب ربشو ةيعوبسا تانامتسا انم لك دجتمي ناك ةروكلملا تانامتسالا هله
 لك ةيبطلا مولعلا روكا يدنفالا نقئاف ةيلجلا ةيوجالا ةلئسالا نم هيلا هاغيقلا ام يلك ا

 يف ةذمالتلا هناوخالةودق ناكوناحنما لك يف هرغ بسحع هنارفا ىلوا ناكو نافثالا
 هالعا ةروكذملا مولعلا ليصحت ىلع ةبظاوملاو داهتجالاو كولسلا نسحو ىقالخالا بيبي ١
 ةجلاعم يف انعمروضحلا ىلع اًبظاوم ناك ث يح للخ ريخ نم هنفتاو لمملاب .ٍلعلا نرفو
 طاشنلاو ةبغرلاب ايقلتم ةيموملا هيلاتيبسالا يف اهعاونا فالتخا ىلع للعلا ضارمالا
 - تايلمج ريشا كرجا دقو ادماما اًنايحا هسفنن كلذ يرجو ةيريرسلا سوردلا دلاوف
 تايلمصو ةئنطاب و ةرهاظ ماروا لاصئتساو ربو ةاصح جارختسا نم دمرلاو ةجارجلا
 ةينابرلا ةيانعلابف كلذ ريغو عولخ درو روسك ريبجتو ةرعشو ةيعانص ةقدحو اتكراتك
 ميتا ايسآ ايكحو !هام ًبيبط روكلملا يدنفالا راص دق ةي ويدحلا ةب ريما يعاسملاب و

 امفان هللا هلعج لكتشا ضرم لك يف هيلا عوجرلاو لمجو يأر لكيف هيلع دانعالا
 ناو ِهملعو هتفرعممب رقنو هلضف دهشن نا اديلع قح ازإ و ماعلاو صاخل |"دئسمو مانالل
 مدقدتملا نوئفلاو اهرشن قباسلا مولعلاب هانزجاف ميكمتلاو لمعلاو ميلعتلاو للاب هزيحن

 ناك ضراعم يا هضراعب الو منام ةعئاه ال ثيحب ءاكملا ”ابطالا ةلعفي ام لكو اهركذ
 هديب نوكتل ةدابششلا هذه هانيطعا دق كلذ ىلع ءانبو ماقلسا دل ياب و ماقا ناكم ىاب
 بس نئاكلا ينيعلا رصقلا ءابطا سلجم يف كلذ ررحو ادضعم ادهاشو !ًدوم !دبنس
 ةسورخحما

 يحارملا كينيلكاالاو يربكلا ةحارجلا ملعمو ةيبطلا ةسردملاو ةيلاتبسالا سيئر
 يلع دم

 فوع كب نيسح اهتاياميو نيعلا ضارمأ ملعم
 ملاس كب ملاس ينطابلا كيينيلك الاو يضرملا حب رشتلاو ةصاخلا ايجولونابلا ملعم
 ليفتساج كب فسوي ةعيبطلا ملع نم يناثلا ءزجلاو ةيوضعلا ايميكلا ملعم
 نمحرلادبع كب نسح ماعلاو صاخلا حب رذنلا ملعم



 وا. يديج ب نور ج وج سم وكم - وصمم مس سل

 1 - رد يفلا دردقلا ءله يف ماعلا ناحقمالاب ىقنما ةروكمللا ةنسلا ريا يفو تانابنلا لعب
 - نيرصاملا يدإ هياق ثربطظو ةباحالا ابيف نسحأف اهسرامو اهنفنا ينلا مولعلا كالنو

 "يناثلا هزجلاو ةيئاوبملاو ةيئابنلا اهكلأ لع نم الكس رد ةيلافلا ةنسلا يفو ةباجملا تازاشا
 ١ باجاف ماعلا ناحنسالاب نففما ةروك ملا ةنسلا رخا يفو تاناويملا ملعو ةعيبطلا مع نم
 مسقلاو ندبلا ناكراو تاجوسنملا ملع نم الكس رد ةثلاثلا ةنسلا يفو باوجلا نسحاو
 " ةبودالا بيكرت ملع يا نيزابرفالا نفو يلمعلا جي رشنلاو صاخلا جيرشنلا نم لدالا
 2١ ندعنما ةروكذملا ةنسلا رخا كيسو بيصعتلا .يرفو ىرغصلا ةيحارجلا ثايلمتلاو
 1 ةعلرلا ٠ ةنسلا و نب رظانلا نيعا رثاو ع 0 رد 3 هلا نايا

 ةنسلا رخا يفو جالعلا نفو : ةنأنلا ًانياوئالاو مص | ةلاح يف مالا 0 ةفرعم يأ
 سرد ةساملا ةنسلا يفو ةيفاش ةيضرم.هتباجا تناكو ماعلا نامتمالاب نمتما ةروكذملا
 يحارجلا حيرشنلاو ىربكلا ةحارجلا تايلمعلا نملوالا ءزجلاو ةجيسنالا ةحارج نم الك

 نوناقو ىضرملا ميرشنلاو ةنطابلا ضارمالا لع يأ. ةصاخلا ايجولونابلا نم لوالا مسفلاو

 ع

 . يفو لافطالاو ءاسنلا ضارماو دل+لا ضارمأو جالعلا نف ةداعا عم ةيبطلا ةداملاو ةحصلا
 ةديفملا .ظافلالاب ةقئافلا ةبوجالا باحاف ماعلا ناحتمالاب نيتما ا ةئسلا رغثأ
 00000 دالك سرد ةيسردملا نع ةريخالا ةنسلا قو ةسداسلا ةئبلا فو ةقيارل
 ' نيعلا ضارما يا ةلاحكلا نفو 1 ةيحارجلا تايلمعلا نم يناغلا هزجلاو ماسقالا

 موملا لعو ةدالولا نفو . يعرشلابطلاو ةصاخلا ايجولونابلا نم يفاغلا مسقلاو اهتايلمكتو
 ماعلا ناحتمالاب نمتما ةروكّذملا ةنسلا رخا يفو يدمرلاو ينطابلاو يحارلا كينيلكالاو

 78 ةنس نابعش ربش نم تلخ نيرشعو- دحاو كرابما نينثالا موي كيس عقاولا

 ةبرصملا ةيويدحلا دبعلا يلو اشاب قيفوت د#ولتلود ةرضحيأ رشم ناقمالا سلجم ناكو

 ١) ضانر قطصم' ةداعسو اشاب: ديعس ناكمتتس لجن اشاب نوسوطواتلود ةرضحو
 هللادبع ةداعسو يصوصخلا سلجما راشتسم اشاب بغار دم ةداعسو سرادملا مومح رطان

 مجوةيرجيلارظان اشاب فيطللا دبع ةداعسو اثاببتار 3 يلاّدداعسو ةياخادلا راقت سماشاب
 نم ةيبنجالاأ .لاملا ءاسورو ماخثلا راجتلاو تاوذلاو مالعالا_ءالعلا تارضح نم ربغغ
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 ةدايشلا

 ماوشلا ١ لمالت ىلا ةدابشلا يمت ثاونس ثس سرد دعب ىا يثاهنلا ناقمالا دعب

 مدممم مهنع ربت صخل رخا دعب ةسردملا يف نوقبد ءالوه نال نيبريصلل ىطعت الو طبق
 ةدابشلا مديب نكت ملولو ميم ةقثاللا تابرومألاب مهنمعب اذهو ةحصلا سلجم ةسردملا
 لثم ميل ةيوكملا نال اهتردافم مهنكمي ال ثيحن رصم يف مرصح لجال كلذو
 دصقلا وه اذهو ةداهش الب ةشيعملا هنكمت ال ةبرغلا دالبلا ىلا ثدحا برهولف ةيركسع
 جا لك يناب هل يعف ماوشلا ةدابش اما نييرمملل ةداهشلا ءاطعا ميغ نم

 يك تناف هن تيتنا اذاف ابيغ نغ اهيبماف ك.شنب ءدبا

 ييرصم ٌييويل> نبط نما دايخ 5

 . ىدتقا نم هيبدلا يممالا ةيملا يلاع ةمهب لوالا اهقنو ررصم ىلا داعا نا اد
 هيوبدخ ليزا لضفلا يذ معبلا يلو انيدنفا هيباو .دجب مفانملاو فراعملا ربشب

 انسههيف ددح لاف هاعسم ركشو هقيفوت ماداو ءاقباو هللا هظفح ليعامسا اهزي نعو رصم

 اهمظعاو ةليزجلا سرادملا هذه ةلبج نمش سراد يمر لع لك يحاو سرادملا .عاونا
 كرادو ضاق: لك اهب ىدنعا ىحباهروت ل يف قرشا ينلا ةيبطلا ةسردملا عفن
 . ةفيحلا ةسردملا هذه ىلا ىعس نم ناكو نادلبلاو راطقالا ىصقا نم نودصافلا اهاناو

 ركجاش  ليبنلا باشلاو بيدالا يعزوللا نطفلا ةفيرشلا بطلا ةعئص ملعت يف ةبغر
 نانبل لبج يس ريبكلا سلحلا ءاضعا دحا يروللا يدنفا فسوب نبا يروا ديفا: ٠
 اشاب دواد ولتاود هلسرأ ماشلارب لامعا نب نائل لبح نم نب زج لقا نه نيساكب نم .

 راطوالا لينو لضفلا ةيلحب يللا لجال رايدلا هذه ىلا دفوو نائبل لبج فرصتتم
 مولعلا اهب يف ةسساوم  عفادملا لا ةسردملا هذه ةطمالت كلسب مظنو
 ةيارحا ؟ 85 ةنسمظعملا ناضمر ؛ يف هلوخد ناكو ةيوبدحلا محارملا نم اناسحا ةيبطلا

 تاقبطلا لعن 0 ىلوالا ةنسلا يف ةيسم | ةنمل يف نوال :ةرغ قفاوملا

 ةمدطلا 1 نم: لوالا ءزطاو ةيندحملا ريغو ةيندعملا ايكلاو تايندعملا | لعو ةيضرالا



 »ن1 ١ ءاي

 ريل فلا "5 ةسردملا عم فرصي ناكو ةراشتسا سلجتو ةبتكس ليو ليك ز
 ليلا هعرت ىلعو ةسردملا يلاهش نالل هزكرم لذب و

 ١ ىلعلا لع دسم سيرا
 ْ 535 عابطا اد داتلا هباه ناسللا حم دق ةحارجلا ف !رهأم لجرلا اذه ناك

 1 ادخأو 0 5 0 8 5 تارا ص لوغ وادعا ترك بضغ اذا دحاب يلاب ل

 دحلا هذه ىدا نا هنم. الما نيعبساا نسب ناكو ن هما لك رسم لم للا
 قنشو كاف فرعف نابره وهو هدبع هلتق لقو ٍذئدوي رصم ثرسكلاف ةساررلل عجرم

 : ديعلا

| 5 

 : مهسبل * ةازاكو ةلديصللو بطلل نيتبام دل ةذمالتلا ددع ناكو ( :ذمالتلا )

 2 ىلا شوبرطلا نم مزلي اكو ناتتك رخاو خوج ير ء مطاجذ سبل
 . نعت ثناكو يشع ١١ املل*- زباطاو ارسدحلاو زرالاو مثلا نم لكالل جرخ مو ةيامرمسلا

 ا دوع نع دلل 1 ةيهام ناكو ماوشلا ىلا نيو نيبردلل ناجي ةعوبطملا بتكلا
 7 جرخل ال ةياخاو ةسردللا تناكو ماوشلا ادع ام ٠٠١ يبعنللو اغاص اشرف ”. يدببلا

 ىعضالا دييعلا يفمايا ةيناثو ناضمر ريش ةدم ةصرفلاو ةاسم عجرنو احابص ةعملا راهم الا
 7 سب واجينابلا نم انذا بلطن ايش انهتحا اذاو انيلع ركسي مونلا دعب انيكو

 3 هاملا بلطاو مونلا نم ظقيتسا نايحال ا ضغب يف تنيك ( ءاملا يقراس فشنك )

 )يف مضا نا يلرطخ موب تاذ ينف *الا قراس ةفرعم نم تنيك امو ةغراف يتلف دجال

 1 الو مالا اذ_ه تاءعفف رمي الو ٠ ىفلا ببسي يذلا «ينإلأ ريطر طلا ن ل ءاملا هلق

 "  ثالحم هيسنشنفا يتفرغ ند تجر : وملاك هدجا ف ءاملا تبلط يون نم تظقيتسا
 7 يلوحرشا اوراصف ءاملا يقراساي متفرع مل رع ملل تاقفنؤراقتب ةذمالتلا نم ةثالث تدجوف مونلا

 " يهطرطلا نم البلف ثعضو يا 4 مهعبطف ةلقلا يف اًمضاو تنك اماوفرعي
 0 ةدامشل نمو كاذ دعب مهتاعف ىلا اودوعب مو مللب ن ناممعاف ءاملا صل هقطساوب فرعال

 عيفياظوو نيللاو اهبيلرتو سوودلا فرع



 ١ ا ١ث 75

 اريخاو لامجالا ةدهاشملجال هلا روضحل رابكلا ضعبواشا,يلعدمتوعدب ةذمالتال 7 :
 نيججانلا نم اوناكاذاف مهصحن لجال سب راب ىلا ةذمالت.ذخأي نا اشاب يلع دمت هرما
 معلا ىلا لوصولا لجال ةديدع تابوعص ىساف ناكو لدالاكق يب ' الاو كلذ ىلع رفسا

 ايروس الجر دجوف ةمحرتلا لجال ةيننرفالا ةغللا فرعي صخ رصم يف دجوي ال نال ٠

 لااش مجرتي اذهو ةينايلطيالا ىلا ةيسن رفالا نم هل جرب ناكف ةيئايلطبالا فرعب ٠
 ةرسا نم وه يروسلا لجرلا اهو ةغالا حي من لحال ءايلعلا نم سلجب دجويو ُهِب رعلا ٠

 قشنمو نه كيشرو ا ف 1

 دحا نأ ىتح 1 دح ةبعص حيرشلا ةلأسم تناك ةغالا يف تابوعصلا هذه فالخو 8

 يف رجنملاب هب رضو هيلع مش اهارقب ناك انيبف كب تولك ىلا ةذيرعمدق م امون ةذمالتلا :

 نيام ءاذه اوكسم,.اريخاو هدنز يف هاقلتف هردص يف هبرضو عجر مث هاطخاف هسار /
 تان راسن ”الوخر نا كا كلذ 5 حيرشنلا م هم نا ليثو جيرشتلا باسل كلذو 3

 اودتباف هحّرش محملا نا ربخلا اوريشاف ةيلاتبسالا يف اشاب دمحا ٌةرئاد نمزايصخلا دحا

 هلزنم ىلا البل عجار وهو موب ثاذ ينف هب ررضلا قاخا لجال مي رمانلا معمنودصرتب
 يذلا يرشنلا لعم فرعي ناك اذا هالأسف نايصلخلا نم نانثا هدجو ايارسسلا برقب اراه ٠

 اندارم انقيفر حرش هنا الاقث هنم ناديرت اذام هفرعا ممل امهماجاف امهقيفر حرش

 فرعو . ابلخدف هراو ىلا الصو نا ىلا ىثمن هيلع انكلدا اناويناعبنا لاقف هلثم هخر د
 نوربصملا ناك كللذكو ابقوعف امهنع ريخا يناشلا مويلا يفو هداروبابلا لفقو امهأمسا ٠

 : كرم اوضلخيو اا مهنومجري اوناكو نيهوركم نيبرصملا دنع ةنعارفلا نمز

 ةينيو ةيلمت اهنا مم ةلوغصب لئقلا

 فلا دخل غسإ ناكو 00 رطقلا يف كثفوي 0 ديعولا ىفشتسملاوه ألف

 ناكو انام ضارنالا عيمج هيف ببطنو ةيكلمو ةيداهخن نم ىغرملا عيمح هلخدنو ةشرف

 ٌتراؤملا ةاوادل اًراهنو ليل يجنلوأ بدبط قبو حابه هكم الثلاو نرولعلا 6 هليمهلا

 رظان يف ةفلؤم ة هيصوصخ ةرادا هلو ام روزيس 3ع م لاخواو ىضرملا "ىلع - ةئراطلا

1" 
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 '00|| هس * ك ةرغ قفاوم 184 ةبس فتراضمر ؟ يف يلوخد: ناك اذكهو
 هيما

 يب 00 لا لا

 0 الا اكوا يللا يف

 ١ ةهيص |1617 ةئس ةقفاوملا ةي رجه ١517 ةنس ةحملا يذ رهش فابسسأت ناكر ؟ أهلا

 8 ينيعلا رصق ىلا تلقتنا ةيرج ا|؟ 5 ة همر ممم ءابطا نم لوالا جوفلا سرد ايفو

 | علا ايف تلت كانحو كلا نالل ينج ينام ماقم هل يذلا ينيملا يشل ةبسنل
 00 ةيبطلا

 ” ديرملا نيبطلا تسردملا سدوم كب كولك

 ا .نيرشن ؛ يف الرف يف ليونرك ةنيدم يف تولك يل راب نوطنا وهو لجرأا اذه دلو

 1 ينايلاطبالا شبجلا يف اطباض هدلاو نك ةرجقف ةلئاو رم ةيجتيسم ١,79 ةبس يئافلا

 يف ةفرع ثيح ريبشلا هباس روتك دلا هجلاعي ناكو ١ ةنس تامو ضرمو ىنعتساف

 2 ةنيدم يف ذئموب امقم ناك يذلا هباس روتكدلا فرع امدنعو ينايلاطيالا شاي
 ْ :ةفيظوب هقللا بطلا لع يف ةغرلا نم تو ملام 110161 111 يف لموت

 ' ىلا لصوت ىتح لذلاو رقفلا ملا يماقم لحم ىلا لحم نم لقتنا اريخاو هل دفانم
 ْ . ملاح ىلع دمع لسرا ةفدصلا يف هنا ىتح ةحارجلا يف هئارا يف رهتشاو روتكد ىمسا

 : .فرعت كلذ لجال رصم يف ناك (ينرفا ارجات لسراف شيحلل ءابطا بلطب رصف

 3 ظنت ءادثبا امدنعو ١ 855 ةنس رضخل طورشب رصم ىلا هروضح يلطو كب تواكب

 5 .ةفيظو ىفرلا يداخ عب ًأدتباو لبعز يلا يف ىضرملا لجال اًقصوتسم لمح شدلا
 25 ! عملا نع 0 ةسردم نقب ءادتبا اريخاو ايفالخو حورألا نع ريغتلاب مهنم لك

 : " ًاناحتما عنصي ناكو ابروا ءابطأ نع مسج نونغتسإ ءابطا رصم يف لعجب هنا ثيجحن
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 لجرلا نكلو يل ىرج الك نم حاترا يك لوا يل لقي مل اذا معا الو بابسالا
 : ءيش نع لأسي ال يماجلا

 انا يفلا ةيسئرفالا بطلا ةسردأ رمغ> ١504 ةبس يف نا قافتالا بيارغ نمو

 نالا يزل للظي هتطساوب 8 وجرا تنك هيلا كاذ 5 فيك ترعيختل شاب. تباثئبا هنأ باجا وه نم تلا ينص يف ناكو بطلا رطخل ند اا

 مل ظطا ءوسل نكلو يندعاس هدلاو نال هتدعاس» ىل تدمتتعاو ادج هن تحرفف

 ظ رصملا عجرو موادب

 ىلا ىلع ديس جسردللا سر
 و انفي

 نوعب را نالا اهلابف ١874 ةنس يفاغلا نوناك ةرغ قفاولا ١585 ةنمم ناضمر ؛ يف
 يف ةسردملا ةباوب قوف ةسائرلا ةضوا يف سيئرلا ان دجوف ةيبطلا ةسردملا ىلا تبجوت ةدس

 ىلع باجاو ؟ئملسو هيلع انلخدف ,دحو ناكو ةباتيكلاو بتنكلاب اًطاحم مسلم لحم
 نال رمالا اذه ةباجا نكم ال هلا لاقو هأرت يذلا مالا ءانيطعا دم دعنو يمال

 اذ دعب لاق مث ينبع يف راهنلا ملذاو لفسا ىلا ىلعا نم يندطحل لع ثرم ةقيقذ

 . صاوالا يف *يش لكب اًقراه ناك هلال شوورد كيدنفا ىنطصم تناكشابلا اوبلطا ظ
 اشابال وا رظانال نكمي الو لؤسملا وهو دج مهم ةبرصملا رئاودلا كيسي ثاكشابلا ننال
 ظ هيلع بئاكشابلا ةمالع نكت ملام اًرما وا اري رحت مني نا

 رما فلات .ال هل لاقو هأرقو هذخاف رمالا يلع دمش زاطعاف بتاكشابلا رض
 لالا ربدب وهو اندنع يذلا رمالا نع اشاب بغار ربخا ثاذ دعب و هلبقاف اشاب بغار
 ةذمالعلا نيب دعما اودبقو هولبقأ اذاف ميظع لاقف

 ةلاخلا ميجركي و يفذ سخي كلذ يراق لكو ميهنلل ميحجلا نم ينتعفر ةعاس نم اهلابفق
 ةدرف مويلا نا يل لاقو رادلا ىلا تلزنو رشئرلا يديا تابقو تمدقتف اهييف تدنك يتلا
 اذه فب انه دحا يل سل نا ةثبجا ناضمر دعب عخرتو بهذ وا انه نوكت دن رئا

 ةلمالتلا نيب كسا ديقث كال تلاقف ةددملا ىلا ةصرفلا تقؤ بشذاو



 ل

 لاك بئاكشابلا ةضوانم تجرخمل يلف يف اك مرتي يناس نكما امؤ اًركش
 يب ةعاسإ لبق يذلا ناكف ةنم ىلعوا سائلا لكى رب يذلا شيشحلا براشك
 ' لكب ثيدحو ةراسجب يشما تنكو هيلا ثفنلا : ترص هل عضاوتم اناو ؛ايريبكب

 "اق نانألا حبفا ام :آ يلامعاو ينراكما يف ارح ترسصو جايتحالا ديق تعلخ ينناكل
 لبق رب ل اناعبش ناك ناو مزال وهام رثكأ ىنادتي اليلذ ناكنا ناكةلح يا

 01 .نامحرلل ناسلالا نم 1 الو نيد نك / كيد الل

 : .نارذكلا ىلاوندي تأ هنع لوك فدهضص)و سالفاو توم

 اذه ًصوصخو ينودعاس نيذلا ركش ينيسنب مل حارشنالا اذه لك كلذ عمو
 نأ ؟لع بجاو لال هسا نايسن نم فسأتاو مويلل هركذنا لا مل يذلا بتاكمابلا
 ” لالالا ىلا ارم تمدقت هيونا البق اًريخاو هب ءادتقالل اذنه لثم الجر ركل

 _ اذه سيلو ةدم نم اهرظيتسا ينلا ةراشنلا هذه لجال ينم اذه لوبف كوجرا هل تافو

 ' فطل لكب باجاف يباق لك نم لب كلذ بلاط تنا الو بب رغلا قح عابض وأ ةونثرب
 راك مهاردلا هذا جاتحت ةبرغ يف تناو ييغ لجرانا نكلو كلذل كئاسادحا ركششا
 كل ماردلا هذ قبا رمآلا تحت اناو لمع هتلود لب كتلأسم يف اًديش تلم انا امو ينف

 ضيا يحرف نم مسق ناكوةبج لك نم ًاحرشنم هد:عنم تجر هن ربظا أن ينيفكب و
 ”ةتوبَخأ يلرصو داعف فورظكا فورظ يف ادج يل نومزالا بمال يجب ماررلا ءاقبا وهو

  تدجوف ةيلخادلا ىلا تعجر يفاثلا مويلا يفو !دح رسنا يذلا كلذ نع يدنفا يس

 " يلق لك نم بتاكشابلا تركشف يلع ددحم ةسردملا سيئر مداب اًقلغ»و اموتخع صالا
 ولتلود ىلعتاخدف همب يفلزي : ناك يذلا اشاب بغار ةلود لادزاينعلبقي نا ةتوحرو

 ١ يذلا ماوشلا جوف سورد ءابتنا نعةببسسم تناك يتقاع نا يل لاقف ٌةتركشو اشاب تباث

 ١ صلخ امدنعو مهصوللل ني ربش محل يقاب ناكر صا يلوصو دنع نال .ةسردملا يف ناك

 يل ههضوتب هلضف تركشف مثدحا لح ينوطعإ نابعش رخاوا يفوه كبسزلا نامتمالا

 1 2 كا ا 0.245 اة ىو كاين ل“ يك الل لع عا منال اد

 تي ولا شت يعدل + نيت يوب فج



 ل ئ
 ١ هج مسج حر جدخج

 7 مهمذك ىلع ٍناهرب مظعاو زونكلا يفاشكو لمرلا يبراضك نيلاجدلا 7 ليي ْ

 كلولملا ماوحجصال نيفراسلاو لبقتسملاو زونبكلا لحم اوفرعي اوناكو مال ةب رقفلا مهتلارح ْ
 يا صودللا لهفت 5 نولعنب ءالاه نا عم يش * لكن عو سدلوبلا نع ةموكملا تنفتساو 3

 5 , كلذ ِس ”ضملا و دخاي لاا نع لفل يذلا نا ليف هلال لاملا نوبلسي .
 مههلا يسابلا

 للا ةنردمف يلوح الاول 0

 لثم تمبصا يتلا ةعلقلا ىلا !ًرارم يدوعصو ايرقث نيربش ةدم يباذع دعب اًريخاو 2
 تناك ضرالا نال رادلا يفريسلا لعرساَتاٍال تنك اهتلخد ةدم لوا يفا عم يتيب

 دبا يدالب يف كلذ را ملو اهيف ةرئاد ةيروايلاو ةيركسعلاو ةيجترفالا طسلاب ةشورفم
 نا نم..اتوخ_ يماما شي يريغ قرا املبق لحم يف لجر عضا الو كرحتا ال ن تنككف

 اذكمو خييوتلا ا يب ءازهتسالا ىلا ضرعتا ال ىتح هسودب قملا يل سبل الحم سوفا
 2 ترص تالحلا هذمل ريدا تمواد امدنعو ةكرح لك يف لنا تكا

 مو فدا :نود يشماو

 ينعفنب .يئاكشابلا م تركشلا ةقاعلا هذه ام موب اًركتفم تبكام دنعو :
 ةيذيلكلا .تاريل عبرا هل مفدا نا يركقب.تروصتف لمعلا لك رادم هيلع نال هلجتلاب
 ةوعد كانه سل. 5 ةوشر هبش سلو صالا ةعرمس ينثدعاسم لجال هل ابيطغاو

 يل هبتنم ريغ ناك يذلا بتاكشابلا ةضؤا تلخدو ,ماردلا يعم تذخاو الا تبجوتف
 تناح ةلاحلا هذه يفاناو مليلا مفداو هلكال ةصرف لع نئنفاو رشا تديكف هلبش :رثكلا

 ةسردملا يف كلوخرإ ىمالا ردص دق وييسم اي كينها لاق يف ار امدنعو يل ةتافتلا ةنم

 هحاعزنال راهنلا ذه يف رضحي مل يذلاه داود نم همتخ الا ني مو رمالا وه اذهو

 قى آن دغ راهن اًصلاخ ن و هل هلسرن رضحي مل وا رضحأن ا دغ راه هللا ءاشناو يحصلا
 ءانم نم اهراطنلا ف تلك! يتلا ىرشبلا هذمل يحرفو يلا فصي ردقي 0 اذخأتو

 ةارادملاو سأيلاو في راصملاو .بعتلا المحتمو يلهأو ينطو تكرت اهلجال يتلاو نيرهش
 تينا كلذ دنع هب ترعش و حرش ناو يفاذ ابا الو ديحا ردقب إلف



 يلد ندع ينال يل ىرج دقو حب اذبف لبها جانحلا يرصما لئلاونب.
 1 3س ابل مهيب هنا نااو ناكيال ينصف حرششا 0 يتحلصم بلطي نكفلا لاهشلا

 نيكس سكملاب كا أدج هدم حرششلا يراكلا بسح ىلع ينبيجي يذلا ناكف
 3 لح يف يل ثدح دفو لاو رهدلا 'ةبوعلا نوكبي هلال جايحملا ناساالا

 ]7 الجر قيرطلا ىلع ثدحو دي.دحلا ةكس ةهجل اهجوتم ءاسملا لبق تنك ائيبف مايالا
 0 ومالا هذيب دقتسي مل يذلا اناف لامرلا هل نولوقب لمرلا نم رادقم هيلع ليدنم ةمامأ
 ” رو لجرلا اذه دنع بجذنلف تلق اجرلاو «سأيلاو ركفتلا ةلاحأيف اناو ةتيأر امددعفا
 0١ ختسفدو لجرلا: اذه: ىلا تمدقتف تافارملا سباسا يف ةجاحلا نا ةقيقملابف لوقب. !ذاه
 : لاكشاب لمرلا عطقب ىدتبا م هيلع اهعسر ين ذ لمرلا ىلع هدي عضوف-هرابت نيرشع هل

 باقي ناك امدنعو ضيا هقرو لك ًاباتك سف حاف م موبفم ريغ امالك ل وقب ًادشاو رخآأ

 لامرلا ةروص امبرو ناطيبثلا ةروصك ةروص هيف الحم ةتفب ياما أ .قاروالا
 الهو رابج 0 فرم اًريرُت كعم ترضحا كلا يل لاق مث :ينعزت ل كلذلو
 ينبعاو لوقلا اذه .:ىم تنبجعتف ريخ ىلع ءاهتنالا نم دبال نكلو. كلطامي .ريخالا
 . ةبصملا دنع ةعضخا 0 ناسالا لقع لقاامن !رورمتبم هددعأ نم تهدف لس

 دع ةيوس ادبهذ اًريخاو كلذب دقتعي ناك اميذلا يدنفا يس كل ذب .تربجاف جايتحالاو

 | انققمت ائيش بصت مل ةفارخي باجاف هدنع ادئيجحي بابسا فرعن نا هنف اببلطو لجرلا

 تمدنو ينرسي ناك حرابلا يركفب هعبط يزلا مولا نكلو نيباذكلا نم هنا رذثنيِخ
 اذامث لابلا نمطم اًعرشنم تنك يننال ينع مثلا اذه ةلازاب مويلا يعوجر ىلك

 .ةحارو حرابلا حارشنا ينع تلازا هرما ةقيقحن باذك لجرلا اذه نا يتفرعم ينث دافا

 :ليزي نا طلغلا نم يل .عفنا ناك هب يمكو نال هتقيقح فرغا نا ينم ناكامن يف

 ولخي ال ثيحو ةببصملا ةدم نانالا ةلاح هذبف ادام وا سدا هب رضي ال امثوناسنالا

 :ةراشتسا همزأي كلزاف اهدنع قيقملا لقعتلاب لخي اباد هارت ةبصم نم نايحالا للغا يف
 :داقتعالل ناسنالا مزلا جايفحالاو نسحا ُديأر نوكيف ةبيصملا نم لاخ هريغ نال هرب



 ب جا ميج ب سس ميرسي . ءسسم ١ راس سس 3
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 ظ2ََ 557 ني ودق هيل

 ربخاو ةيلخادلا ىلا سماد عحرا تنبكو لحم يل قبب ل هلا تعمسام ىلع ثبحب ٠١
 هذه ىركلو لابلا نئسطم غجراف ينمطيف رابخالا هذه لكي اسشاب تباث ةلود ٠
 بك ارلاو ةيب رعلا نرم رفوا امنا ثدجنو ينئال ريما روهظ ىلع اهعطقاثننك تارغشلا ٠

 نرد رهف ري نا اضومخو رثكأ قيقديت لكب هلوحام رظنب و هن رحب نوكل هنكف
 بيكر معا

 ط ووانرالا 0

 ثلك ةدلب يف ثدلو باش لثم ينثنا وهو اًريثك ينئدافا ةثداطلا هذه نا
 اذه بس يترسما ةسائر بيسو ةرادالا وضع يدلاو دوجو ببسب اهيف فنالا باش
 ثنكف نإبلا لها نم يندصن !دحا دجا تنك ام ثيحب عابطلا س رش تءاشن لحلا

 ىلا ترس امدنعو يدلاو رطاخ ةبسن كلذو ضراعم نودب نيهاو ممْشاو برضا
 اني" ام اموبف ال بابسا دوجو مدعل وا ىتب رفل !ًرظن ةسارشلا هذه نع تكف ريمي
 يطوالنرا يناخج 'نم مظع ماحدزا كانهو يكسوملا يف اًرامو راج, بكار تنيك
 ( يتسرباس )'ةيسلرفالب تلقف ثملأتف يتبكر مدصف يشثملا يف ًاعرسمو اراح ابكأر

 هنيع حتف نم كلذ تمبف نكلو اهمفا مل ينلا هتغلب نكلو نعلبو بسب ادنباو عجر
 ثنكم نكلو هل هبثنم ريغ يننا ةعيراو نع يبجو ثردفأ ةلئاملا هتئيهو هجو رارمحاو
 بب رغأ ينثا ثيحو ينم ىوتا وبف ةنلك اذا تبسح نكلو يركف يف (ظيغ توما

 ناك ام: ةبانح كلوا ىلوا ثركسلا تيأرف'نارسنأ انآ نوك اف 'يندقاس دس 1١

 بهذأ تمزنلا اًريخاف ( يتسزبس ) لوقي و ءارولا ىلا تفنلب ةدم لكو يشم لن تكسي
 اهلل < تلقو ةبرغلا تركش ةكرعلا هذه نم يصالخ دعبو ةنع دعبال ىرخا قئرطب

 اهناو. اشوشب اًميطل نانالا لمجتو -ظشلا .ءاقخاو قتالفنالا ييانبت لاردلا
 ةلوخ ائيه هدو هترغ يف لجرلا ناكاذا هو برغنملا لجرلا ةقرعل ةمالغ ىطعت
 ارانتف اًرباكتم ناك قم نكملابو هتبتم لصاو هقرش لع ليلد اذبف نيكس ال17
 | طخحنملا هلصا ىلع ليلد اذبف يعدم
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 ا هذه ثنا هل تضرعو اشاب تباثولتلود دنع تهحوتو ةبرع تذخاف ادح ميه هلذش
 217 تأدتباو تعجرف ضيا ةيناثلا اعبرالا باجاف كارد ابا باوج ايف رظنتملا ةيئاقلا اعبرألا
 5 0 ربدال ينوربخي مل اذاملحلا اذه يف بيمن يل 0 ةلطاملا هذه اذامل ىرت اي ركمتا
 '" ايلبملاذع يلط هس ل يل اكسو ةدئاف ريغب ةبرغو في راصم لمحنا يننال يلغش

 ا ”'ضعب لاسا ماد تنكف سأيلاو لمالا نيب راكفالا هلله هيستيقبو هنع ينوربخي ١
 ا يف لجر مظعاف عفنلا ة ةعدع وا ريخ تاز ٍشش ةلطاملا هذه له ١ مهتفرع نيذلا نيبرصملا

 ولو حرشناو جرفنا تناك ينمطب ٠ ضعبلا ناكف ةلأسملا هذه ىلع باوجلا هنيكميال ايندلا
 /: ععما 1 اندعع اصوصخو لمالا يل عطقب امدنع جتزنأ تند تنيك سكعلابو اهو نك

 ١ ْ ٍفورضم ىلع ٠ ءال وهو ماوشلل | تاللحم ةرشع نم 25 ل>وب النذل نديرا تقلحلا نأ

 وهو ةنراوملا ةنانكرطب سئر ماعنالا اذه ىلع لمحت دقو يوب دخل صاخخا ببجلا

 | اكل ةدهزلا نم_ريجنابببا سنا
 ثيحبهتفئاط وح ةبحو ةسامحو ةريغ اذ ماظعلا سوسقلا نم ناك سفلا اذه نال

 يوب دما تختلا ىلَع اشاب ليعامما سلج امدنعف هتفئاط اهيف عفني هننكمي ةصرف هتفن
 لكي هلبقتساف هتيوب دخ ةثنهتل ةفئاط .سئرو كري رطب بئانك روكحاملا سفلا هجون
 فورظلا هذهو ةشاشبلا هذه نم ةصرف منغتسا هتريغل نظن روك دملا سقلاق ةشاشب
 7١ كاكا ماودلا نم بطلا ةسردم يف ةذمالت ةرشع لوخد يملاعلا 58 نم بلطو
 '" ١ اخ ادبادح ىلع ةسرد ايف ماوش ةرشعلوخدب رمأو هبلظ يلاعلا هبانج باجاف اي دق: داعلا

 ١١ بلطف ةسردملا يف مهوخدل هتفئاط نم ةذمالت ىت شتفتلاب ايمرا سقلا ىدعبا الاف
 0| يدنفا هارب او ريفص يدينا داليمونزاخ نابيش خيشلاو مي يددفا سراف هتخا نبا

 امدنعو يرخأ ةلمحو كانه ةفددلا,ناك يذلا لوي يبا يدنفا ناملسو توريب نم يفاض

 ىرخغالا فئاوطلا تقباست مهل مثريغ لوخد اوداراو ابسورد ةرثعلا هذه ثعك

 ةفلاط نم سبلو ماوشلا نم مث ميماع معنملا ةرشعلا فنا ةجحب تالحملا هذه ذخال

 كال ذإف هتفئاط نم ةرشعلا صيصختا ايمرا بالا ركحن نع ىهس يذلا اذهف ةضوصخف

 الحم 2 وظلا يللا ارابغا موي ىلك ى ثذ تاليع نم تذها يرخالاا تنباوظلا كيلا اًراغا 5 نيا
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 ثرتكيال نم لكويل قيفر ةريامل ينع اًربق نوكب اهتبعل اذاو دبا باعلالا ,ذهبح
 يف نراك قيفر نا ثيخب فورظلا هذه يف تنك اناف يخي 4 هبت و يف 0

 انهجولا ى ي» 5 ارد 0 دعل منا رمالا 4 3 غلب 0 2 نمأ» 1 1

 - هر
ناآكو هتبلغ مايالا ديالا >2

خا اننا ار 9 لصو مابا 
 0 ةلمح انذ

 نراما اليذلا بعللا ىلع مدنوةلايبك يل ررحو هنع تعفد اًريخا مفدي عم نآك"
 0 يناثلا مويلا يفو كقيفر باغت مويلا اذه يف الثم كنال لقعلا ريحيو#ل ١

 فرعن ال زخآ ىلا يناثلا يفو دحاو ىلا مويلا ينتاب رهزلا فيكو رهزلا هانا لاقيف اهنا . 1
 ٍْ ىلا بهذ ميدق مت ندنكسأل ناك .دقو هفرعن ال «يشإ بعلن مزلب ال فرعن ال ثد>و /

 ةلايبكلا ينب لجال هعابو قوسلا

 تيب اال اهني قاروا ثاله قيرطلا ىََع بعلب الجر دجو مجاروهاهيبف
 هلاف ايْرلا تروككو قاروا ةثالثلا هذه ىدحا ىلع ملم عشب يذلا صخشلا نا ٠
3 1 

 الخ رالكسا دجوف رسب نيترخالا نيتدالا ندع ا اذا اما اس . 0 2

 مارد لجرلا اذه مضي اسم لك ناكل نايعلي ري كي رش ناكر خأ لجر عم لجيلا ١

 ةدعبو الابر ةره لوا بسكف بعلي ادتباو ةريغلا ردتكسا ن كغ بسك ن1 لل
 فقوف مقطلا نمشي بهذ ىنح عيراطلاب رس ب أدتبا مث مث جرفلا نم راطف رخبآ لاب
 :اهايا ينربخي ع نسأل مدلا انس اًمماص اًثوهبن |

 ةدع نر 0 لكو اهررضو باعلالا هله رك ذدسو كوضا ن تدلك . سكش اناو ٠

1 22 
 ١ ' يش ىرأل ةيلخادلا ىلا تيجو اعبرالا راق نا يفافلا مويلا يف 00 : نلطامملا

  0نم !أيأفا فصلو كلن رغب اهنا ليف د ةعاسلا رجا نع كل يناال يدنا سايلا ة #4 يف

 ١ يدافا نفايلا ةب رعنم صقنا كرف رشع ةعبس ينعي تاكل ف ةئالث نوكم نيعاش رب
 ينيغال ىفم ينا لهي الو دعا فرعي الو لغش هل سيل بيرغ لثم دحاول اذه 07 ظ
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 ضف اب

 الن اهتبرَت تئش ةيصوصخ ةيرصم ةلكأ تنظف ماشلارب ل
 ءط تبلط لاقف ”ناطلغ هنا ينم انظ اذه ام هل تلقف هروددب اهب اذاف انحص اهنم

 رف تعفد: كلذ عمو انيحا إل تنكو مطارط اهمسا هرودانبلا نأ رثئنيح تفرعف

 ةرعا ال الككش بلطا تدع ام تقولا ثاذ نمو مطامطلا مسأ ةفرعم ةرجا نحدلا

 1 ظ لوا هرئظا مام

 700 ةطساوب لينلا نماهينأي ءام ةريمب ةيواسنرفلا ةلجلا مايايفتناك ( ةيكبريلا )
عم "اليل راونالاو ةهزنلل براوقن اهيلا بهذت سانلا تناكو ناضيفلاو دم

 ' 3 رفتحاف برطلا 

 ديعس مابا تحباو راجينالا الوح سرغو اهنم ءاملا تفشنف اهفيفجت لجال اههناجب عرت ٍِي

 0 دقو ةلاحلا هذه ىلع ةكورتم تناكر ص, ترضح امدنعو يوابقلاو تاءائجالا لحم اشاب
 0| يعانص البح اهيف لعجو ءاملا ال "جو ةميظعلا ةقيدحلا اشاب ليعاعسا اهيف اثذا يدم

 -. هزخنمو ثارئابتلاو يواوقلا لح ثثو روسجب اهيلم ملعنا ةعرتلا 0 ةيعادص رياخم عم

 "  راكالاو عبرالا اهباوبا دحا نم لخادلل اممرو ديدح , نم ار امل معو ةيبدملا

 3 " يواسهفلاو تاناروتسرلاو تادن.كرللا تالحمو نزاخلا ثناك ثيع يلامثلا بابلا

 0 يفتالخلا هذهو ةيجئرفالا قيسوملا لجال تايواسفلا نم قوج عم ةينغملا ةيوابوروالا
 ١ ادنبا لؤا ناكو ةيكحبزيلا دنع رصم يف ةفصرالا لمعب ىدتبا دقو ةهزنلا لحت

 0 ةسردم هيح انقيفر | امأ» ايف ناكو كايف ةينزفالا ةظسولا تناك اهيف حالصالا

 2 اسهيف بهذت اب روسل انري راجت رثك ا ناكو و ينرفأ كارب بوك ١ نوطنا اووطني"

 ا ةعمجح لك اهروزن ينأو
ّ 

1 

 ! للاكل سلع اهمال ةيكببزيبا يف يوابقلا يف سلجم لغشلا مدعل انكو (  يوابقلا )
 ١" قد ناكف لخذلا ةلقو لسكلا ىلع ةمالع نوكب سادلا يف ةصاخ يواهقلا تناكأكو
 5 لأ ثيحو ةوهقلا نك مفدي بولثملا نا طرشب اهب بعلدل وئيمودلا بلطي رددكسا
 ,٠ | مي فورظ اذكه يف بسككملا لجالو طرشلا بسكي اًماد ناك ب عللاب ينم ىروا

 20713 "نا يعبط نمش ةراسلا ىرم فوخلاوا لاملا بجياما بعالل ةصوصخم ةذل ن كث



 د 3و +

 ا دغ راهن نا باجا هيار وه امو يلغش نع يدنفا سايلا يدنذا لس لك اًريخاف
 نال اًبذك دعولا ناكولو تحرفف مارملا لادن هللا اشنأو اننوس هيلخادإا هجوتن ٍ

 يف تناك يلا ةياخارلا ىلا انهجوتف يناثلا مويلا يف رصضح دقو ءيش لك قدصي جاتحملا
 ةيلخادلا رظان ىلا ريرختلا انمدقف يدنفا سايلا صخت ةيرع يف ادكرو ذشموي ةعلقلا

 تباث هليكو ىلا ينلاحاو ةتلباقف ةتلباقا ىنبلطف اشاب بغار ليعامما ذئموي ناك يذإا
 ساسيلا كلم انعم ينلا ةبرعلا تناكو مداقلا اعب رالا رابخ عجرا نا ينرما يذلا اشاب .

 انل راص نال يجيرعلا ىلا مفدا م ُدتلأس انعوجر دنعو ةرجالل العم يدنا
 يل اقف يدنفا يلس ماما ةالاح اهتعفدف يواسنرف هريل هل عفدا باجا دعم نيتعاس

 35 كا المرا اناو قارخا مم املا :تيحنرت لك كرا د ةبرعلا نا مفدلا دعب

 يواسنرف هريل فصنب اهتعاس ةرخا نال' ادا اهارا ال نا يركذشب تعذر ار كفف
 رثئليح تدشف صخرا تناكل اهسلا ىلا اهيف دعص يذلا هي سايلا رام ةيكرم تناكؤلف

 ظ مهاردإل هبح ةيج نم يركف يف ام
 رممم امكاح ناك يذلا يبوبالا نيدلا حمالصةعلثلا ههله يناب نا (رصصم ةعلف )

 *١5! ىلا ةيحيسم ١١١ نموأ ةيرج#ه 4 يلا 5517 يس نم

 هثوبسلي نودردملا ثراكو يملا نيردلا ؛اهب اهأنب ىلع نيدلا حالص لكو دفو
 ُكاذ نمو دوسسالا ريطلا يا شوفارق نونرصملا هتمسش دوا نيدلا ءاهب ناكو دادبتسالا
 ةدعرادلا ماكح الل لشملا هب برمي شرقارقو شسوقارق دبنأسم ؟ اح لك نوعي اونا تقولا

 ينأي ٠١ هماكعا ةلمج ندو لدغو لقت لك نغ
 ءاكشف هئويدم ىلع غلبم هل قتلا نيدلا باعضا دحا نا ( شوقارف ماكحا )

 رضاح نيدلا لدا يديس باجاف رمف> يذلا نويدملا بلطي شوقارف لسراف هل
 بحاص ىلا شوقارف باجاف هدجا لف نيدلا بحاص ىلَت شفا هجونا ةرص لك نكلو

 سوب# قب ادكحعفو كنيد كيطعيو نوبدملا ينأب ىن» انه ىن# كا مزأي نيدلا
 . جرخو نيدلا كرت هنا ىتح نويدملا عجري مو ةدد

 اماحالطضا لبجا نك رصم بس | لوسم تيك امديعوا | مطايط )

 ين



1 
 لك 1

 "مالا يضخ دف سابعلا ينبا لقف  رصم تمنف دق:سابعلا وني ارلوقت

 .ًيرقت اهجئيه تناكةرهانلا ىلا انودو دعو رهزالا عماجلا ىبب يذلا وهو
 دو طبقلا ةراح كبس ناك يذلا يشوعملا يدنفا ماس ثيإ ىلا ادهجون رهوج مايا
 1 دحا ىلا هجوتت ثا اندعو يروذح ةياغ نع هنريخاو يدلاو ري رح هتيطغأ

 يدنفا سايلا يملا

 هدنعو ةطباضلا يف نواعم ناكاندالب نم لحرلا اذه ثرا ( يددفا سايلا )
 ناجي تناكو اديف هفرعو ةشاشب لكب يدنفا لس لبقتسا ةربسلا يف هدنعل انيجون

 ' يدنفا سايلا نسب لوالا اهجو ز نم اهرإو رخالا بناجلابو هم انس ربك ١ هتجوز
 " لالل بح يند لجر هنا هتفرعو ينيع نم سابلا طقس رظنملا اذه ترظن امدنعف ًاًببرق#
 0 - ىسنو جوزتيو هلبق توق اهنا ركنا امره هشرحو هدالواو هئذل لع هلضف يذلا
 ْ لركلو ءاننلا عبط فرعب يعمسالا ةصق نمو ةيدقلا راثب لخأت ةديدجلا

 ا ريغ يف ةفدلفلا نال يركك لوقا يناعجَت ةلاح كيس تنكامو يركفب كلذ
 "راك هرضن هشقرعم نال فوران اذكع بس لفاجتب نا نانالل نسحالاف رضت

 هلهج نم

0-3 1 0 

 5 1 ا رح

 امم 227111

 م

 ؟أرمالاو يعمصالا ّنصق

 نأ داراف ةفتلم 5 1 هشرط يف ىتلاف تابجلا ىدحا 0

 7 هلثمن ةيلستلا لحال ناك ريا هن دام تناذنالا ىني فورظلا هذه لثع نال اهداحي

 ٠ ينكرتا ةأرمالا هتباجاف هنافص نع رظنلا عطقب هدي تحت عقو اك لك أب ناعبح لثك
 ” تلصونا ل ةبرق قب رطب يث تيهذف 0 اهبيش ربخ مع“ امذنعف ةبئاش ينال

 - تدتباو امأو تفتكاو هاما هذه لع تداجت ايف.” نا امزقام يععصالا ناك ءام ىلا

 : / ليجلا دوسالا رعشلا اذه يف اهآر امدنعو ىعمصالا لصو كلذ دنعف اهرعش طشمت ْنا
 1 | كيف 51-2 يف ةديكتام انا لعت يبا هل كلاقف اًماش ك امش نا نيلوش اذاماك لاذ

 ا يععمالا ن ناكو

0-6 



 1 و ا

 ةيببشلا اهترانم ببسب ايندلا يف بكرم لوا ترانا يتلا ضوانركذ 5 بلوآلا
 ةاروتلل ةيئانوبلا ةيليعبسلا 7 تمت اسهفو بطلا لعل نانا بلوا حرشت اهاو. ٠
 نوبلبا اهحتف دقو لباب يرم هيضحب ىلا يذلا نيئرقلا ا وبا زديكما نفد ابهلوت ٠

 اببلا انلوخد تراكو ايقيرفا يف ةيراجت ةنيدم لوا تناك ٍرداصتخالابو لوالا ظ

 نع بأن انيجرت كلرمكلا نينارق نم اهملخ ام دسو ار ا دك ||
 ةئراوملا ةنايكرطب ٠

 انلبقتساف ءانمملا لبق اههلا انلوضو ناك ( ةيردنكسالا يف ةراومل ةلاعرطب)
 امدنعو ناك لزب 1 مح نيبلاط نم اننا ةتاوعم نعا ًربفو سوبع هجوب سب رلأ

 اننا فرع امدنع اهعيمح ٠ : اهانأ رو ةمدقملا هنانسا انيأر جراما ةيس انلكااننا نمط ٠

 ابئاخ ناك يذلا شييح بوقعي خيذلا ةرايزا انعم هجون اًريخاو !ًدغ راهخ نورفاسم
 .بالا انعدو يناثلا مويلا يفو انتي رغو بالا ةسوبع انتا اهتاشنب يتلا ةديسلا انلباقف

 امل رثكي ناكف اًنبش ةفاكي ال اذهنال ءاعدلا اندوزو ةشا بلا يف ةجرد رظعاب ناك يذلا
 هنانسا رظنم ضرع انكمتو هني

 ةقبطلا نم اصوصخ ماشلا رب نم هيلا نيدراولا ةرثكو ه بالا ةسوبع ريسفت لجالو
 ركتفي ناكف مهل ماعم ريب دل ف بعلو لكأ فييراصم بالا نوفاكي نيرذلا هلفاسلا

 هجولا ةشاشب نا لئاقلا لثملا طفحو ةسوبعلا دوعتف ةفصلا هذبب وه هيلا رضح نك نا

 رصم ىلا انرفاس اًحابص يناثلا مويلا يفو اولا فويض بات
 ةعرنم "سرد انني رثك | ناك :(رصم ىلإ ةيرعكتسالا ني

 رظنك ضرالا رظنم ناكدو ةيديدملا كلا رع لوأ اوزظن نأ فلا

 حالفلا اهتكسي ىرق اهنا يل اولاق ةدوسم عقب ضعب اهبفو ةعساو لوهس رحبلا
 0 0 اذكه 3 ةراشالا نه 3 5 ةرع بلواآل تيحيتف

 ةرهاقلا ىلا انلصو

 هآبر 7 اكولع رهوج ناكو ةرهاقلا رهوج ىنب ةنس يفف ) هرهاقتلا

 لاق دقو رصمو ساف هل قف شويا ا دئاق هلعجو 8417 ةنس هرزوتسا مث هللا نييدل "عملا

 اهيف هتابن نبا



+ 3 00 

 2 تراملاو ميلا بع ناك ىدنع تناكي ثلا ةبسحلا ىالخالا هذه فالغو

 هو اههلعأ لحال بب ؛رذلا ىلا ةجائن رمعم نا لوقي ناكميلال مهب ينتعبو هاب ره:

 نيستكلا تا ةقيقحلاب هعم لاما لخد بنرفلا لخيد ىتنو فراعملاو اهب ةراهقلا عسون؟

 0 4 ال ايلالخ ِس هدب لج اضرا ١ كك ماذا ضرا لكوبيرغلا نم الا نوكب ال

 0 جراما نم اهوخدم نادلبلا ثاإذكو.

 "1 01/4 - 1 5597 شاب ليعاسا
  ةييس وع وأ ةيرج 15457 ةيس دلو يلع دب نبا اشاب ميهارب أ دالوا يلاث وه

 1 يو اهدئااوعو اهلاوحا ربتخياو ابوروا يف لاجو مسرلاو طيطختلاو ةسدنهلاو مولغلا عت

 ” ليقامبا' ناكوب ناخزي زعلا دبع ناطلسلا ناكف.نج ةيرصملا رايدلا فرش هيلونا ةئمسد

 '0 1111 ةئيو يزا| اننه لع دالبلا رمعي نا دمجعاف ةيوابوروالا ندملا يذ بجي اشأ

 000 ةارآلاب هل ًانذؤم. ني رش طخ يلاعلا بالا نم لالا ةيجيسر1 175: ةنسوإ
 ًٌ بقل لان ةيلاتلا ةنسلا يفو ان“ ا وي دخ نوكي هدالوا دالواو هدالوا نم ركب لك يا هتيبأ

 1 تيماشام ىذا نا يكف رصمد تاخد ١851 ةيسلا هده يفو هلا ام لواؤهو يوبدح

 7 مفازوولينو هدالوال ةنويدملا سسارمو لوالا يوبدملا اشاب ليعامسا لامعا نم انايع

 ' انلوصوو رصم ىلا توريب نم انريسم ىلا نالا عجرنلف ابروا ندم مظعإ ةجرد ىلإ نصم
 0 يثو اد روس ةهجل اهنم ةئددم لوا ىلا

 ' تأدشا امدنع اشاب ديعس. ماب تمسن ةدلبلا هذهنا الف دق ( ديعس روب )

 7” اهيساو ةيدقلا زولب لحم يو أسرقت ةيوابروا ةحدم يو سيوبلا 0 لاغشا

 | انلاشتما ةدم اهيف انلح امدعبف لاث ىبرسلا ةعرت ىدتبا يو نسل
 1 لااعللا

 7 ال زاك دقو هما تمستو ردنكسالا اهناب نأ | 2 5. ( ةءردنكسالا )
 7/١ تناكف ملاصلا اجرلا سأر فاشتكاو سيوسلا زاغوب متف لبق ةراهتل ةهظع ةيمها
 ”000| محو تاجردلا . لعا ىلا: تلضتاف ابرواو ايقيرفاو قرشلانيب ةديحولا ةطقنلا

 )0 ييلطب اهأشنا |يتلا ةريهشلا ةبتككا اهيف ناكو ردنكسالا ءافلخ ةملاطبلا نمز يف

 - يع
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 ةلاحاو له بس اشايلاو ميدبلا روضح ىدصو ءاش ىنم ماكتلاب هل انذأ نآك نوفرعتي
 تكممفا اذا هل بلاقو ءارزولا دحا ةعبتتف اًيباص جرخ لب اًيش لعفب نا اشب ملف ٠

 دجوف رشع ىنلا اولاكف هريل نيرمشع ادم لك نم طخ ةعاسلا ,له ةيسان دفا
 . يذخو طقلا بنش تحت "م هرافلا ىلا اولاف هل لافو لبقف ةليزج ةزئاجلا لجرلا امله
 لخداس كلذ عمو. هرطخم قيرطلا نكل ةهظع ةزياجلا نا تباجاف مهلا ضد نيلطر
 كيلا تلصو ىتمو هيلع اوبيجا ةالاذرس متم دحاو لك لأسا نا يندتباو 3

 لخد ةدم دعبف هسلخم ىلآ عجرو ديرت ام لعفن ريزولا هل .لاقف قنحب يثدرطا
 دوسا رانزو دوسا زابغ يا طابقالا ءامدق .ةتكح سابل اسبال ميدنلا اذه
 عضوو ةقروو لق كسمو هتم“ يف تاننوعلا كشو هرانز كيس ةياودلاو ءادوس ةمامعو

 دمحأ هباجا كمسا ام بابلا ةيجل ناويدلا يف سلاج لوا لأسو لخدو تاددوعلا
 ىلا لصو نا ىلا اذيكمو كلذك يناثلا ىلا لقتنا م قطصم كدلاو مساو

 نيقابلا لثم ةلأسف هل تفنلي لو امناع لزب مل يذلا اشاب ديعس بناجب ريخالا
 ميدنلا ةالاح ٍتنيكف كنوزاب ( رتكس ) يرتلاب ريخالا هل لاقف كممسا ام
 ءارازولا هتزاجل هردك لازو ةنيكلا هذهل رقبقم اشايلا كك كلؤدنعف كوباو لاقو

 ظ 8 ظ هتدعو
 اسلاج تراك هنا وهو ىرخا ةثداح ميدنلا اذه عم ثرج مث ( ىرخا ةثداح )

 مو اشابلا هقاذخ ناحنذاب- لكلا ناولا ةلجج نم ناكو ةدئألا ىلع اشاب ديعس عم

 هاديوس ناجنذابلا نا انيدنفااي معن ميدنلا هباجاف ناجنذابلا مزي ىدتباف هبيطتسإ
 مدنلا اذه دوجو ىرخا ةرم فدصف هذيك ىرخا فاصواو مغملا رسع جازملا ركعم
 !ذيزإ اشابلا ذئمون .هدجو يذلا ناجنذابلا نول ةفدصلاب ناكو اشابلا ةديام ىلع:

 اذبكف ةهركبانانحاو اًنايحا نوللا اذه بيطتسي !ذامل ناسنالا فرعي مل ةذاعلايف موا
 ىلوالا سكع فاصواب ٌهحدمي ذخا ناجئذابلا حدمي اشابلا نا ميدنلا رظن امدنعو لصح
 نالاو هننعل ناجئزانلا ثنعل امدنع ةرملا كلت كنا فيك هل لاقو كلذ اشابلا ظحالف
 انيدنفا جازم لع لب ناحنزابلا جازم ىلع تسل يننا انيدنفا اي باجاف ةتحدم ةتحدم ال“

 ْ ةنم اشابلا كحضف لوقا لوقب اينيك
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 0 لا راق ريل يف د نا يرورضلا نمن امكولم ت تةقلخ كولا نا تالذلف

0 

 1 هذهو سفنلا حرشي نطابلا هي اًيدج ةنبكلو رهاظلا يف اًيحزم اًثيش
 نال ضيا ايدن قلخي ميدنلا نا منلبو ةيلزه ةقيرطب ةيدا روماب هكلم رسي نا ميدنلا
 ' اضم ىرخا ةلاخىلا ةلاح نم ٠ عمالا ريخت يكرح وا لك دجي ةدكمي ناسنا لكس بل

78 

 امش حرمشش و كحضفي رخا ضخ نم ةلك ردكملا وا نب ,زحلا اذه 7-2 امدنع ةداغم اه

 ' اصوصخو ةلاملا هذه تريغ 33 ا ف 0 هله 1 كلا جدع ف 3 ناار

 ” لقمىاينلا ناخب واو هبادا ءيش لك لبق كر ةنامز ةردان وه 0 ل

 ”الصصا تافاكمو محلاو ةفار ظلا لثم نوراهو هفراعمو هرداونو هلع تيس ميدنلا

 ةماهشلاو ءاكلا

 دنع ثيحب ةهباذملا لك ةببشي دادغب :يفلجر دجوي هنا اموي ديشرلا نوراه او ربخا

 هل لاقف ةهماشملا قدص دجوف هب لمأف هيدل هورضحا دف وه هنا سادلاو لخاذإ هرورم

 كحشف يلا لب نيدمؤما ربمااي الك ةباجاف دادغي ىلا كن دلاو تنأ له يبارعاي

 دحاو ماظعلا نم صخ# لكل نا 0 ىلع ىرف كلذل :ديدع ةلئما دجوبو هزاجاو

 ىلع رثوي صوصخم صخ هل نا ام هركف ١ لاغشلاو هم دنع هيعدش إو هترياملل ضوصخت

 هينم رغصا رخا ه اذهو اشي 6 هينم رغصأ لجر هل لجر مظعءا نأ ىرتف رك

 ريبكلا ةقث نم تالذو كاد م رمال نوكيف د>او رخا ىلا اذيكهرو د اها

 0١ صارجم هدني ريك رج نم دب ال ناينبلاك ةيعاتجالا ةئوملاف ريذصلل اذه يف
 نيتياورلا ةسع انممس يذلا اشاب ديعس ميدل امدنلا ةلبج رمت هيلغ ذكككرب
 نيفذالا

 اك مدننا ديعسل ماكو كرت نا دلال نكمأل انادصا ءارزرلا تناك نيج

 نكلو ةماتلا ةيرملا هل قلطا ناكو تاقوالا ضعب يف هيلسي ناك كولملاو رابكلا ةداه

 فك نوثرعيو 17 عابطا نوسرد مهخال ةب ركا تاقوا نوفرغي ءامدنلا ءالؤه

كتلا لوسال نكي ال ردكت اذا اشاب دوعس عبط لم ناك
 ٍإ : ماكتب مام ةناق مل

 "اعدم تلاطو لالا هذه يف صاخلا هل ىلغ لخؤ هنا مايالا دححا يف ىنفتاف شدبو
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 لقا مكحسو يعفاشلا مامالا راوج يف نفدو 184 ةنس يفوتهلئاغ يف يلا ٠

 14865 كر ا هلأ سايل 5

 ننكر ةيويسم املإ وأ ةيرجم ١558 ةنس دلو ليغ نب نوسوط نبا وهو

 هلامز يف رصم تلان دقو ليلا بوكر احم ناكو. ١848 ةنس لوأ نولاك 7414 يف هتانرف
 سرادملاو ةيردنكسالاو رصم نيب ديدملا ةكس هتاعو رشم ردو دايجلا مظعا

 كالذو ةرهاقلا يف ةنويدحلا ةرسالا نفدم يف نفدو لسعلا اهنب يف يف ونا رصم يف تشر

 ةمع هدعب ىلوتف ١86554 ةئس زومت قفاوملا 8٠١"! لاوش يف

 21-1854 12 شاب ل عرس

 مواعلاو ةيقرشلا ثاهلالا لعن دقو |7890 ةئس ةباردلا 3 يف دلو يلع د نباوه

 ليدعتو فارفلتلاو ةيدب دا طوطخلا لاكأ هلامغا نردو راسعلا تإمو ةيضايرلا

 ةعرت . :دهاعم مي وش نايا ريشا نمو نيديعتملا نم لرايطالا عاجرتساو بئارضلا
 ةدي دم طسوتملا رجبلا ةبل يملايثلا اهفرط ىلع ماقاو اريك اهلاعا طنن يذلا سيونسلا
 رطاستلا نيب ةيديعسلا ةعلقلا سسأ هنيلوتل ةيئاثلا ةننلا يفو كييعس روب هنت“اب اهام
 راز. ١80 ةنس يفو اههدهخا ةوق لسراف مويفلا ةيريدم هعءابا كبح تراث دقو ةب ريخلا

 قاوبسالا يس هرورم ددع اهيف بهذلا رثنب ناكو توريب يف مايا ةثالث ثكمو اي روس
 ١79 بجر | "يف تيسلا موب ردم يف نفدو ةيردنكسالا يف يفوت دو عراوشلاو

 ١ 63 ةمس يناثلا نوناك ١0 ىقفاوملا

 ايثدلا يف ماظملالاجرلاو كولملا لوقد نا كلش الف مسجل ةضايراك ركفال حزما نا
 ااتحا مهنكما ام ثالذ ىلع !ًدوعتم وا ةيلظع مهغامد بيكرت نكب مول امو8 نيادحي

17 
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 5 ل : ذدلي ناكو هدرافاو هدإب 0 هتافتلاكالذكو هب شعت مهاردلا نم

 1 للا فظنو ارا تاك 0 0 1+ يل لع 0

 00 ةملقلا يس

 7-0 لامحيم لحنم

 د ك قده لاقو ابيلع حطسلو 0 هدحو 0 نقلا ىلع اهعغضو

 ام مسو يلع دمك لخد 5 هذه ف هدوجو ددع ةفدصلابف ةموثلا ههه

 . اا 0 10 لي 0 ةشرفلا 7 8 وأ 1 لغلا ضب رخو

 راف رق لع ه-وو  ةيسومانلا ف فقس 00 قيفر طي ةقلعو 0 3 5

 ٠ : ريرسلا اوزبم نأ ص

 كا مو نأ ةرع :1 هلا دو ةقيفرلا هذه يف رغلا لاح رودت ردتب لرد

 هدد تدعا مول د ةلاح 3 رظنا

 :١ 0 لا عشب نكف هع منال د ثحب ةقيقد لك داع بن اقثإ

 0 ةريخالا ةقبطاأ' نه ضم ةنال لاجرلا , ماظعا نم لحرلا اذه نا رادتخالابو

 هل و شضرادد يس - هدوجو مدع ثالذ م 0 والا ِِن ومأوبان ف ايش برأ ودو ىلوالا

 يلع دن لثم رمده ق رت 1 ةسلاطبلا ةلود باهذ للف مهظعا ىلدف هل لمح مولعلا

 2 أهددحو اهايحا

 وه اذهو يلعهيل# لبق ىفونو 2( اشاب يهاربا) هدلو ىلوت دقو



 ب

 ةصقلا هذه ينربخا دق اربش ةهج ةنكاس تناكو ةيح ترقب_دقف هنأرما ماو.
 ٍلاهشلا ربشب زيمالا عم هنجوت اهدنع هفرع يذلا هدنع نب ا روكش انح روضتم 9 "

 2 روي ةئلردالا كفو دف ل ضرع ناءنك ناك ريض

 نانبلو ريشب ريمالا كرت اشي مل هنال كالذ روصنم وبا ضق
 را: ينو توريب يف اهنم مظعا ةصق ثدح نا ىلا دا“ءلا اذهنم .بحمتل انيقو. 3

 امهجاو ز نم مايا ةيناك دعبف ةينغ لصالا ةيركح ةنباب جوزت نيفورعملا ءارجولا .

 1 مو دحاو تدب يف ةنس نورشع اهعم يتبو بابسالا فرعت نا نود نم اهنم 00

 تربس دقو ٍبواِخي ملو ةملكتل رارما ةلمح لواحت شو تيبللا_فورضن ممشو نبا ٠

 تادنباو هنا تسلق كنزابلا ةبعل ةيلستال بمات انكحو يلايللا ىدعا يف اءدنع
 يف تاعاس ثالث 2 اي رق انيشو ةنالفلا "وا ةينالفلا ةقرولا يرا لوقثو كد ١

 تأ نع ىلا عب اهربخ نا برغالاو باوبللا هربا لا ملا ١

 دج ةحرشام اهناو .«يش لك ركدت لغزلا بنس نع هالي ا
 ىلا ةرباص لب هنع كعب ” ضر مو.دالؤا اذ سدلو ةينغ ةحوزلا هذه نأ برغالاو ا

 : يجرفالا نودراب ال لاق ه>ور جورخ 3 هاوس نب ريشع دعب يفوت ىتد ىبننلا ا

1 
3 

 ”الهاج اًريقف شاعو امتي دلو رضعلاو رفدلا لاجر عا نم.لجرلا اذه نا ظ

 طاحت طووانرالاو كيلاملا نيب شاع رصنم ياو وهو املعنا بلا ةباتنكلاو ةأرقلاو للا
 ؛هذهىلا لصتب نا كما نيك ةعاس لك يف لققلاب و درتسو يقلل لك قم اهعالاب :

 لب كاما الو اهيف ةحار ال !ًذالب لخد نمزلا اذ ىلا ةتايح ظفح فيكو ةخرفلا .
 حبضأ اهددعو تافالا ؤذه نس ضاخن كلذ لك عنو ضاره الاو تههلاو لدفلاب اههشنع 7

 لبا :هناف رصم هيلا جات كو انا ادا القنا ةباكلاب رضه ب ل هدب ف مامزلا ا

 ىلجرلا بلاط نال ليما ظفح هلئاضف ةلمح نمو ىنغلاب رقفااو لوبعلاب قييعلاب لظلاو معلاب ليطا ظ

 اعلبم امل لسراو نها أذكت ةعيفاكي نا ا ردقي مل يدلاو هلاوق يف ةابر يذلا يدار 1



00 
 دس ااننونك 0 رع يقي هسا رع مص

 0 0 1 كاف ت تاهح ُة هما ؛رغ ل رد يف نكس امديع ثبعم* ش

 ّس .فالا ةينخ غلبم ىلا جاتا طورانرالا ركاسمل !دئاق لاك امدنع هلا
 ا 00 قيدص 2 كا هل ند 1 0 لجال

 ظ 1 هع اك لع دم 00 يل ا
 هذف يناثلا مويلا ىلا هدعوو .يتدلاو رراشا يدارم فنرا لجزلا هباجاف هيب رورض

 اجر دب لك نم وطعا هتياجاف يع دل غابما عفدل هتدلاو راشتساو روكذملا ناعنك"
 ميلا "ا رعا يألا اذه لبق امركم كنم كاز ذخأب ايضار هطعت مل اذا
 خياملا ضعب و ركسعلا ةبحم 10 يذلا يلع دمحم يناثلا مويلا يف روك لما
 ىلنو ةجردلا هله ىلا لصو يلع دمحم امذدعف ممم 3 12 نركل ىلع يذلا
 3 دير 0 1 50 - بالطب لسرا رصم

 ن تضفرف ابب نركقبل نبا باط هتراخ ف ا هنا 0-5 ثدح دقو

 : 000 0 دب لري دلك ردا 1ك ل لا لصو امدنتو و هتعنصا 0

 ل 3 هنأر رو نعول 2 ام يملا 00

 ذلمعو اهبرش مم كلو ةمداجاو ب ردلاو لك الأ و انمزاو لكامل ام امدقم اهدحو

 : 1 ؛طظئاسولا نم يلدح ع اربقف ةرابملا يف وهو هب جاوزلا اهوبق | مدعل الن اًضادقا



 : لإ اوال 4# 0

 تنبكس مالسالا برا اكو ءاغدا ل” قلطناو ةمايلاو ن1 ا .ةيملا

 ةيمالسالا تاعزاملا تنيكس ةيناثعلا ةيلهلا ةإودللا تال ذك تسراصنلا تاع زام

 لس ناطلسلاو يروفلا براح يذلا ملس ناطلسلا وه اونو رصم لجو يذلاو
 ناطاسلا هدلو هدعب نمو م1670 ب 1610م4 ب ؟5 ةنس سب 0

 رصف ىلع يلون ةيلعلا ةلودلا ثناكو رصم يف يدئرئلاو نيواودلا 9 نم لوا نامل ٠

 ترا يلا نأ مل ىرخا تاواشاب مم كيلاملا ءارمالا تلو رش اشاب ىعس يلاو هلق نما

 اهتباعر تحت ةيالولا ةثاروب هتلئاع ىلع تمعلاو يلع دمه ت و

 ةاناعلا هده مايا يف رصمل تدنا يننا ثدحو مدقتلاب تدخاو رصم تسلل شيخ 7

 يويدخ بقل ذخا ناكو يلع دمحم نب .مهارأ نإ ليعامسأ 0 نمزلا كلذ يف ناكو

 ةللاملا نع ايس ربك ود نم مي نا ًالوا ناكام فالخب هل يف ملا ئارو لمجو

 اهيف اهتلضق تاو اودس عسأ ةدع رصم يف ترظنو تفرع دق ام ركذاسو .

 يلع دب وهو ةلئاعلا هيله دح خيراتب 'يدتن كالزإف ْ ْش

 نيريدحخلا نلياعلا 1

 امله أ ع 57

 اينودكم هس هلاوق ةني دم يف ةيسسم !!ة5وأ هيرجم ١١85 ةنس ىلع د دلو ]

 هدلاو يفوت ,عراوشلا رفغ سيئر ناك اء ميهاربا هدلاو مساو نينرقلانوذ ردبكشا نطو ظ

 دعب هاف التق يفوت هلاوق لقسم اغآ نوسوط ىف عذب مدل نو عب رأ هرمعو

 ةيركسعلا لخد 17 0 هاو قدا دحا ا يجنب رج هنزاقا دحا همع ٠

 هدراقا دحا هحو زاو يثاب كولب حبصا ١8 نس د تار لا عمجي ناكو

 ةلاوق نم: !ركتسع بلطي : يلاعلا :ثابلا لسرا ارسم فأي فرفلا ةلمخلا تناكألو ..
 اوربغح امدنعو هليكو ىلع دم لعجو نبا اهيلع سأر لتاقم ةبامثالث درج زهجخ
 يلع دمج ىلا ةيقابلا رافنالا سو يجينبرج نبا عجر ا تام

 | ةنس رخآ عدل يف كلذ .ناكو رم يلع يلع د ةيلوتب صا رمغح مث



4 5 
 ا

 1 له اذموي لام سس ينالمالا 0

 3 هيدا يلا اهو ةمركملا 6 يف ةريسم و506 ةياس 1 ل مث بيرهأا يبل دلو

 0 خي راوتلا طبضا وه يذلا ةرخملا مران ءادنبا وه اذهو "07 زو | يف

 1 باطلا نيم نمز 5 ها ةق)اوم مةنس"4' رصم يصاعلا نب ردع 2. كفو

 نيسابعلاو نيومالاو نيدشارلا ءافلخلا نم لكابمكحل مالسالا ةرطيس تحت مومال.لزت

 ىلوالا كيلاهملاو ةيب ويالاو ةيمطافلاو ةيديشخالاو ةيناثلا ةيسابعلاو ةيئووطلا ةلودلاو
 لامع بارخو اهضعب عم بورحلاب لودلا هذه اهيلع تكرم دقو ةينائعلا ةلودلاو ةيئاشلاو
 00 هيف رخشفت 7 بارخ دارا املاممع ضعب ىتح تاجردلا رخا ىلا رصم ططحما ثي
 ا ةعيدبلا ليئاتلاو.مارهالاكنيينثولا رمز نم رصم

 0 ما م1158 ه4 كش يذلا ةي ريالا ةلودلا ف فقيسويا نب رب علا كالللل
 000 ري ماقثال ةلعفلا يد ما مارهالا يلامثلا هجولاب ىدتتباو مارهالا مده

 1 اذكمو ردقب مو يا مطق حارفا 0 فكرا كلذك د اراو ابكرتف مويلاب !دحاو
 )"2 يمانع دحاو ءافلخ ثالث ىلا ةيمالسالا كالاملا تمسقت ىتح لص تناكروما

 " مالسالاهف اًددج ماسقنالا اذه رف دقو سلدنالا يفيوماو رصم يف يطافو دادغب يف
 00 كلمت نرعع مالسالا عنم ماسقلالا اذهو ةي واسعم عم يلع مامالا ماسقنا ءادشبأ نه
 ولف اشرسكحف سرفلاو نامورلا الا ايندلا يف ةيوق كلامم دجي مل هروبظ ددع نال ايئدلا
 4  ضيرافلا ةفسلف فرع نمو هرساب ملاعلا كلم ناكل ةبلصالا هتطخ ىلع اًيشام يفب

 7 نكل هنعاجتو هتاحوختف نم كلذ سلو مالسالا لع لضفلا نم ديلولا نب دلاخام ردقي
 كالذؤ رمالا اذهل عضخف هئمعب 0 ناب باطحلا نب رمع هرمأ امددع هتيعاط نم

 ىلا اوعجرو مالسالا تقشناو ايظع ًاينق ذخا ناكل ىصعوا ُهنال مالسالا ظفح

 هنورح نم 5 0 ا اطل مق لك نع اوفقوتو مهضعب

 ةيمالسالا ةوقلا تتش ينلا تاماسقنالا هذه نم ”نأت تناكيتلا رضم ىلا عجرنلف

 ةئيه ىلا تمض يتلا ةينائعلا ةيلعلا ةلودلا لسراف مالسالا مرو اهمحر هللا نأ .ىتح
 ةيسابعلا تافالخلا تيطتناو ةدنساو 1214 كمجو تاع رقت هذه عيمح ةدحاو

 ترد ادا نك تصصو » نس ومي ام هاذ عا او زل



 4# 1 م
 حصل ن هاجم ل سس ع حصا

 . مادبشلا 1 ةنرمسإ 0 علا كدي
 ظ بس ىفب هنا يحوسملا نيدلا لثم.ءامدلا هيف تكلس اسيئدلا يف نيد دجوب الو. -
 هند كفيس ادق ام.لواو ايرقن لايحا ةعب را ينعب مما ةنس ىلا هآديعبأ ل لام دايلفا

 شرع: لع سلج نا ىلإ منو دوطضإ نوونثولا ينو. رج "ملهو ,ذيمالتو كلل سبيلا
 يسلب ىكلعملا نيد. نأ كفا 4 انقنس فو سريشوفولا روطاربمالا ةيامنلا ١ لبملا

 - نيينثولا نم نيبخيسملا راغب لخاب ًادنباو ييسلا نيدلاه

 مع ب 14: ىلا 281 نم ىحييسملا يناموراارودلا
 .ريبكيو مهلك أيه برخيو .مانصالا 0 منج سويسو دوي نوطارمألا اهلا 1:

 اسلغو ةب ردن كسا ةبتكم يا ةميظعلا مهتيتكم قرح هنا ىنح مثدهطضبو مهمانصا

 .ايتك الورم نمز ىلا ايبثو. قبب مل سويسودويت نال باطخا نب رمج اهقرح يف اومبت ٠
 يراصالل دعي مو اهندكمو اهلك ايه تبرخو مانصالا ةدابع ثبتنا امدنعوب ةينثو
 - .نييهظن موي لكن كف مهتيد. يف ةيفسلف لئاسم مهضعب نودبطضي اوعجر اًينجا !ًودغ

 نزخالا بدحي مهنم لك راسو تاءاسقتالا تريظف حيمملا ةيدخشب_ قلتم بهذم
 يلوتسسا يذلا. قاقثنالا ةلمج نمو مهنيب'برحلا ًادتباو راشعو ينثوك "الاض ايقوطره

 لاف. يذلا يعداربلا بوقعي ةعدب يش ماوراو طابقا ىلا مهمسقو صوصخلاب نيدرصملا ىلع ْء

 نيب 10 ىرجو شلاو رصم هتعبت دقو ةدحاو ةئيشمو ةدحاو ةعيبط حيسلل نا

 عالطالا ديري نم ابفالخو سوبرا ةعدبكم ىرخا عدب كلذكو طابقالاو مورلا
 ماكل: ايف لخدت تناك ةينبدلا تاعزاملا هذهف تاقطارملا رات ىلع عاطيلغ اهبل
 ةراتو. عما نولمعي ةراتو مهتسايس بسح كاذ ةراثو اذه نوعبتي ةران اوناك نيذلا
 هيله يف ءاكملا لاغشاو مهضعب دابطضاو بارطضالاب ةلاطلا هذه لع اوقبد اهيل

 مالسالا هلاسراب مهضعب نع مداعطضا فقوأو هللا مهجر ىتح ةكلمملا مهلا *او لئاسملا
 اذهمو. ةفلفو عدب مهنم ربظي ظب مالسالا كيوي :كعن ' و تاؤالئوالا هذه اوفقؤأ نيذلا

 ل و



 00 57 ناك اذا الد ا رخو كاذ ٍ دم نم بالف بارا

 1 7 لو ا ةعالخا اب 0 فياخو 0 لكل احلم تناكو كد نف لك 7

 " يفلا يصامملا هه ليزت يك ةطلسال عضخي نانالا نال طمني دحا نكي تاذللاو
 سفر لاما ضعب خيراتلا ركذ اذاو اهلصفي نم طلستب .فيكك يناسالا:ماظنلا بخت
 03 - نم هلا هلصاح قرطلا هدم نيدجادلا ءالوهلزرب خيراتلا نا ىتح دج ردان اذهف

 0 ظ ناوطناو .ارثب وياك دوجو مايالا كلان يف رمصم
 1 .ةينامورفيالو 7 ثحبصأ هسفن لق ناوطناو اركب وياك رساو رديف ردح امددنغو

 0 ب راسا نر, اهماكح دعت ل (ضودخو طحت عيطلابق اهتاذب ةئاق ةنكلم دنت لو
 ١ 88 بهذتو اهتساد ضرا بشع لك ةبشام لفك ميلا كام ناك ةيعور لبق نم نويلامور
 0 يدي مسقو ينو 0 نيمدق ىلا رصم يف وبا 0 نمز م

 1 و دودلا ءاذه 0 يارا ل عا نو همام ا ًأدعبا

 7 لكلب لب رضم يف طقف سبل نييحيد لا يلع د مطضالا ًادنبا هن نال ةيأ : رلا تادابطضالا

 0 للزي نيو 054 ال )ال تاوايطضالا هذه بجوأ ى هيلا ني دلا لوخغد نال زكلمملا

 "7 تابثا ىرن ةيناءورلا ةلودلا انظحال ازاف ءامدلا ف قاف الا ةطاس لب زن ةطاض الو ائيؤ

 ٍ 1 راص ديدجلا نيدلا مدقت الو ديدجلا نيدلا باحصا مو كذب ناكينثولا رودلاف هانلق ام
 0 00 57 | و 5- كرنك قراضبلا سوطبباةوبد وأب طضاف ميدقلا يذلا م كدب

5 : 



- 5 
 توالا سختجت اهنمو رضم ةك اج ريع ةنماشلا ةلئاعلا تناك ةئسلا هذه لعق

 نمو ايسا ىصقا ىلا ةلامثو شيلا يف تابثا لبج ىلا بونجلا نم هكلام عسو يذلا .
 . هاياعر سرد عياجلا هاربا ناكو هكح نم نيطلف نأ ثيحو لبابو نيطسلف اهني ٠

 بننال هيون دالب نه ةورث معا لدح نال دج اًتغ نوعرفلا اذه ناكو ردمل رمش

 مهاب لت رك كلذ بعذلا اهانن
 ناميالا نوناق نم سيل ةبعارتلا ثدرعت ثيحو ةاروتلا مالك سمس هتيثرا اماه

 قاحساو ميهاربا نع ةاروتلا ةتلاق ام ءيشل ضرعنا ملو ثحبلا يف تلخد كلذ لجال

 نيناثلا ندب تناك يتلا هراس انتس ةزم الو هتازجتثو ىمومو فسوبو بوقتعنو ٠

 نا اما ني رمالا دحاب الا نوكي نا نكي ال اذهو نسلا اذه يف الا كولما اهنطاختلو >>

 دا فراك اذاو اهلبص ىلا ايسجرا ناو[ ةليج راس كآرو را 0 ١
 سوسمتر ضرا فسوبل تنا نيا نب ةكحام لك لبق لقبلف اذه ينج لشرب ٠
 ْ دعب ايف لداهلف مسالا اذه كك 1

 يفادلا حاضضالا ىتم ىلاف ةسدقملا ةلئاملا يف انوالب نم رصم يف اوحانم ةلح نمو ٠ ا

 رصم ىلا بهذاو هماو يصلا د 4 فسويل كالملا لاق امم ١1١ دق 1 ٠

 فسوب ثعفرو هدالواو بوقعنو ميهاربا تعبشأ ينثولا رودلا اذه يف رصم ىركق 1
 امول هنال ءاملا نم لشاملا ىدوم ىنعم نال ءايبا نة ىهوم تاذلو أيا رع 1

 ذيع ةارون نكي ملو بهذ ىسوم ناكل ليبلا ىلع ةغالا كالث دبس نوعرف ةنبا تنآك !
 هلضاح كانه ةلئاعلا |تلمع اذام لعن الو !متنماو ةسدقملا ةلئاعلا تيضح اهنا تايلر ٠

 الا اهيف نيدوجوملا نيدروسلا لك نال اندالب لها عفنت نرالا دل لزت مردف نأ ْ
 ىتا نملك مم الي لعفت لزت لو ميتعفرو مهتنغاف مويبلا مهتاا> ريغ ةلاجب اهواخو

 اهنم ةتدلنا ءيش لكك ذاسو فلاملا اذه  مهتلمج نمو ىنذلا وا عل ناك نا اههلا
 ميدقلا رصم خيران يغتني ام دعب

 لام ؤرأأ نيثالثلاو تعبارلا نلوم

 نيبلا دوجو ةفدصلابو ةيئانوبلأ ةلورلا رخأو ةلودلا هل ءادثبا يف رصم طوقس نأك
27 



 1 ن0 15 و ظ 6

 ٠ دعب ىموم نوعرف نوكيف رشع ةعسانلا ةلئاعلا نم فسوي نوعرف
 رف يناقلا سيسمجر لراكو 1478 ةنس تنكح رشع ةعساتلا ةلداعلا
 :جورخ نوكيف ريم يف ليئازت ءا ينب اهعضق يتلا ةنس كلذ نم انذعو

 سام تأدنبا يتلا شو نيرثعلاو ةءداملا ةلودلا رئئنيح نوكحتف
 ىلع شوقنم وه 5 م 111 قو واما نيلتخاو يل ناك يللا 1 010
 امو هبا هدعب ىلوتو ءارحدلا ىلا سيسعر ةرسا ىننةناو ةبيط يح وضنوخ
 دج كلم ماق م بوقت يتلا .ةاروتلا مالك قفاون اذهو :مسيملا لبق 480 ةئنس

 ارمسا نب لظي ًادهاف هددعا ص جورللا فسوي فرعي 5

 :اعنأ .ردقت تناكو ةيمعلا ةلئاعلا يث فسوب فرعت تناك يتلا ةلئاعلا

 تم 0 0 سيسر ةلياع تفن نيرشعلاو ةيداحلا ةلئاعلا
0 42 

 35 وعرف هلا ينال سيسمتر نبا لوالا حاففنم نعهنوز 2 اوناكأم ثاذ تشو
 او ةناخكحبتتالا يف ةدوجرمو ةطدحم لرالا هتثج نأ عم رحبلا يف قرغو ىموم
 0 : فياغالا ىلع بونكم

 ا تراك رسب فموي دو ةارولا باح بح لف
 وا وقوايب وه ىموم نوعرفو مهعم ةدهاعم لمكو نييثما رهاص هلال ًاصوصخ يناثلا
 | ىلا عجرنلو مماوأ ,أ نوعرف نع نالا تحيبلف فسوي ةطقن انفرع ثيحو هدالوا
 نمو 50 هيما هر مع ناك تراراح نم رض امدنع ميعار .ا نال تازدس 3
 اطير ةئم نسب قاحسا دلوو .ةنس م5 رمعب رصم لخذو 4 ودع *

 و امدنع قاما نا مث ةنس ١5 قاحنسا ةدالوو اى ةترابز نيب نوكيف ه ددع

 إ| بوقع رضح امدنعو ؟3 ندع 6 0 2 قيم ءرمح راك يييقعا

 7 ١ رمث نركحيف ردم يف ١١ قبو 1 ددع ١ ص نيوكحن | 80 ”رمع ناكر صم

 1 1 ١107 هلك
 ارسم بوعي ىلا نيثالثؤ ةيامو قا ال نيتسو ميهارب ال ١5 انيسح اذا

 1 جلا نوكيف رشع ةعساقلا ةلباعلا يدتبا 1677 مم مانعج اذا تاونس 8



 07 هول يضق

 ملط بفيكو هديب ىلع رافيطوف لعن" : ةنما اف يكو رد ميرال 7
 يلا ال اذه نم ةملكب حبب مو كل جال ننس يح 0 1 رمأ سئ لو ١

 هقافر ىلا الو نارا
 لام عجو سرئحا فيكو هلامعا؟ 1 طب ةلكوو نوخرف نم سرقت كلا 1 ١
 مث مههشاوم دا ممهفالخو نيد رصملا ىلا ممل | عاب فق و طمتلا نمز ىلاهاقباو 7

 هده مين نوعرف ىلا تل دجاو ضرالا عرزا ار ا ا

 هيف كش ال يليئارسا فشوب نا ىلع ميظع ناهرب
 ىلا عيملا رسفحاو هدلاوو هاخا بلط فيكو مهفرع فيك هتوخا 30 :
 هدلاو ةيصو ظفح فيكو مهم مثلا 0 هتوخا محدو مابا مكه 2

 مهل ن ٠ع هنم اورفغتسا امدنع هتوخا ىلا هباوج ناك فكر ناعنك ضرا يف ُةنفد

 هذهل لصا ينئاوا عوجلا تر , مماخال كلذ دارا:هللا نا هباوحب ناكو هقحب يدرلا

 تال ندم لع ماو مدق ا هدالوا كرات .دلاو ام 2 ك0 ل
 رضوا ىلا تفجر م مدخل كأي نوط سر هنن دلل ةنا فيكو ريكآلا يسنم
 يف نذدلا نع 1 هناو مهنم 4 )]ىراما رق ماسني 1 نيذلا موق مم لاو ناكل

 ةديحولا ةصقلا يصف ءيذ اهسمي ال هده ف ربطاو مظعا ةصق ةباف هئابا عم مضني ىتح

 ةطقسو طلغو بذك لك نم ةياعا

 ىسوم ةصق ركذن امدعب. نمزلا كلذ يف اوناك نيذذلا ةنعارفلا نع نالا صحتنلف
 ضرا ندحاو دج ةبصخلا ير شرأ يق نوعرف سايس ١

 يفونو ةنس !رضم نك قوتعي شاغو ١١ ددع ؛ال حامصالا ني وكتلا يف كالذو رمص# ظ

 تاونس ١١١ فسوي شاعو 10 هرمثلا
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 2 لوف كرا اهلعو هراس لخاو ٠١ دع ٠١ حاصالا نيوكحتلا كانه برغت
 ماربا مركاف كل .اهوحدم بروعرف ءاسور نال هل ةجوز نوكتل نوعرف اهبلخاق هتخا
 - برلا برص مث هراس ناش ىلع لاجلاو نئالاو ءامالاو ريمخاو مغلاو رقبلا هل. ىطعاو
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ا رفح راس بسب نوع
 0 

 2 ا لبقو

 5 00 لاملا . نم 0 انك قباو هراس كرت 00 ةقمقوم فرغ 1 دنع 7 ةيلاسلاو

 ارم لا 2 هعمشو ميهارب 7 0

 لوف ذي 0 هللا ؛ ءاشاو مظملا لح لا اذهل برقتلاب 0 ىتح رص. ثيدحلا

 ١ حاحنصالا يف روك ذم ميه أرب ١ نع هانلق امو ةقيقحلا فرعتو يملا ديور ءانعلا ضعت نا ىلع

 هل الو ينمهم ال اذه نال كلذ لك ىلَع تاضارتعالا يف لخدا الف ني وكتال رمثع يناثلا

 38 يزإاو نيضرتمما نع ارهق لزت ملو ةدحاو يف ةصقلا هذبفيضارتعا ناك اهم نال ةعفنم
 ”ةجوز اهتذختا كولملا لكث يحب اهرمع نم ٠/0 !| نس يف هراس لامح وه انبحع»

 قاعي ةقنو

 ” ضرالا يف عوج نناكو لوالا ددعلا اح الا ني وكتلا رفس يف لاف .
 كلم كلام يلا ىلا قاما بهذف ميهاربا مايا يف نم : راك يذلا لوالا عوجلا ريغ
 ماس دلاز نأك ارصم ىلا لزنت ال هل لاقو ترا هل يلو راريخ ف يوينطتلالا
 ىلا ىطعا امشكللام لا هاطعا كللذ عمو ٌةنأرما ركحناف اهتاذ هيلمعلا لمع نال راريج
 ١ ركدكش كلذ 00 ميهارب ا كلام يبا | سفن وه قاما كلام يبا ناك | معن الو هدلاو

 .لثم ءانثلا هلف ةنأرما اهنا هل هشغ لع قامسسا بناعو هللا فباخو مظع لجر ُةنال ل
 مهاوي نوعرف'

 بوبا عرج
 رصم فيس حف دجوب هنا بوقعي يار الف ١ ددع :؟ حابصالا ني وكت



 ا اا ا ا يلا ل تي ل او #2 : م يا ل ا لا 0

 « امل

 سد 2 اببيا لخدو نييبماكأ الم يلا ططنلا اع علقو دفا نا ا ز

 نم ايش لمفت مل ةيسرفلا ةلودلا اماو ينطولا مكحلا ىببتلا هيفو ثلاهلا كبابسإوف
 ابهولعرشلل ثمادو رصم يا ثود دج يفلا يف ةيناوبلا ةلودلا نكلو كس رصملا من

 نو الالاو ةلاشلاو ةيئاهلا ناتلئاعلا يو سمسملا لبق ٠ ىلا م ىف "8 نم 9 5 5
 هيام ولعب نوع ةريا رادفلا لم لالا وحب هن ردنكسالا يف ردنكسإلاف

 0 ما ءاملعل 0 0 داره غاز

 خللا تكت ا عدلا وهذ هد تس 0 داز دقو رار

 اتش ةنهكلا نم هل امك ناك ةطتساوب تكف يذلا ديشر رد 2 نال ةيفيلغوريهلا

 ةلودلاماو تاناويملا اع يف اهمظعم اباتك ؟4فلا هناف عباسلا شوميلطب اماو هل مهم
 ةلدوط ةدم مهقتس مل ارتب ووكلا فلخ يذلاو سدتناراب ينيسوللا اهلواينلا ةيئانويلا ةيئافللا

 0 2 ةعالخلاو ةنايللاو نْشغلا ملاعلا تملع دقو دحا ثدافا ارث وياكالو

 رودلا وه يحيسملاف يحيسو ىنثو نيم ىلا اهرود مسقي يذلا نامورلا اهتاخدو اهتاود
 رمل يناثلا

 اندالب لع وكول اهدوذ يف روم ل ضف

 0 عمو اندالب يف لصخي ناك يذلا عوجلا دس وه لاضفالا هذهها نم
 را

 ريعاربا عوج
 ةارؤتلا بسح كلذو مهاربا انديس نمز ! رم لضخ يذلا غوملا الرا

 فتاعنك ضرا ىاو هيب تيب نم جرخ امدنع ميهاربا نا سدقملا باتكلا لاق
 رفس هي كلذو تاودس رشعب ةف رضا اينال 50 ىراس هححوزو ةئس ال6 هر

 رصصم ىلا ميهاربا ردح اف ضرالا يف عوج تدح ةنا مع ىدعلا |؟ حابصالا ني وكتلا
3 
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 مقال“ " تكج ينلا

 31 ةئاعلا نم ثلاثا ىب ويطلب هب لانلاو ةريزجلاو اهنيسرأ يلا هكح دعما نم لوا
 بهذ | وايد يذلا ميهاربأ نوعرف وه ة ةاروتلا باسم بسع لغوهو ردع ةئماشلا

 دعب اهف كلذ نيبلسو هتجوز عم رصم يلا

 "نم يناثلا سيفونما وه]مويال ملاعلا هنم بحعتت يذلا نالئرلا مصلا لمع نء لوا
 ردع ةيماثلا ةلئاعلا

 رشع ةعساتلا ةائاعلا 3 لوالا يناس وه رصم ىلا لعبلا ةدابع لخدا نه لوا '

 مقا 7 د ينلا

 وه لكيلا مرمرو رمع نم لواو ةديدع بورح بحاص لواو رهظ عاج لوا
 دقو هناذيكيتنالا يف نالا وبل هايور ديرب نمو ةربشلاب رصم كولم لوا يناثلا نحر

 أ يلا سنسر وه اذه ناو هسارو هادب رظناو هخيرانب لمأتا تبقب و هترظن

 رع ,ةعساتلا ةلئاعلا نم وهو ملا ملا نييثلا هدحو براحو بلكلا رهن ىلع همسا بتك
 كالذي ثدعبدس نييلنارسالا ديادم نوعرف هلا هنع لاقي و

 يف مويلا هتفج يذل لوالا حاتفنم وه رجلا يف قرغو نيليئارممالا ىتلم نم لوا
 رشع ةعساتلا ةلئاعلا نم هناخكيشنالا

 نيب ردعلاو ةيناثلا ةلئاعلا نم اشيش ود ماعجر رمماو نايلسم لككيش بخ نم لوا

 مق 8 ينلا

 نيرشعلاو ةسفماخا ,ةلئاغلا نم قاباس وه ةقاثلا لاغشالاب لتقلا لدبا نه لواو

 1 قالاه نر يفلا

 00 ال1 ليو ديرب اييلارقتسو رفع سرابم يل ناوبلا لغدا نع لوأ
 اي روش يف فوذا رضا دقو 170 تكيح يتلا ؟7 ةلئاعلا ند كيتائسب وه نوطالفاو
 : ةنس 88 خلكم

 رحبلل ماسلا ةكرب ىلا قيزاقلا د10 نه لبملا نف ةعرتالصول نم لوا
 نيرشعلاو ةسدانسلا ةلئاعلا نم يناثلا وأيكان وه رجالا

0 



 د اره 4 3

 ىلوالا ةلياعلا (ههوافد) سفنوا وه ةسدقملا تاناو ىلا ماركأل م رم 7 نم 0

 1؟ةلهمنط وك كوه ة ةيعمر ةدابع تاناويخا ابو را ةدابع لعج نم ٠ لوا 0

 50 تأدتبا ىتلا ةيناثلا ةلئاعلا ُ
 ةيلالا ةفيلخ كولملا لعجو روك ذلا عاطقنا دنع كلملاب ءاسنال ًًقوقح 0 نموا
 ةيناثلا ةلئاعلا نم 13100113 سي رتوشب م

  لانموهءاطنق سآروزوت وه حيسملل ليج لوال يتب بطلا ف اياك عضو نم لوا

 45 تأدنيا ينلا ةغاانلا ةلئاعلا 1

 ةثلاثلا ةلئاعلا نم 500815 ورغنس ّ روطلا لبح يف نداخملا يف ليسا نان للا 0
 اعل عرفكو 160م8 س رك م ما رهالا ءانب 3 بناجعلا اولمع نم 0 وا 3 1

 م ق1 6 ا ادتبا يفبلا ةعبارلا ةايعلا نم 816مل عرركسو 5

 وه لرويدملا نانالا نادم يهرب رماو كافلاو ةقفلا سرد نهلوأ " ١
 ةعبارلا ةلئاعلا نه ةزنةزتق ةقاعم) فاكسيموش 5
 تككح ينلا ةسداسلا ةلئاعلا يرد 303418 عاربدام وه ماشلا حتف نم ىل 1
 8م َّق 00

 ثحتتفا اذا ليثلا هيف بصب ًابادرمم تلمتو ايحوز راش تذخا ةكلم لوا
 منكر غاف بابلا تحتفو ايجوز لثات نيوعدملا ةلمج نمو ةمي زغ تامتو هباوبا يدحا

 ةسداسلا ةلئاعلا نم 21[هاكذو سيركوتين ةكلملا غو راما دامرلاب اهسفن تلدقو
  جيراكتلم يف ةراجتلا  لجال دنبلا ىلا اهنمو برعلا دالبل اقب رط حتف نه لوا < ٠

 16 ماى“ 1 تنكح يتلا ةرشع ةيداملا ةلئاعلا نه 1
 لوالا 0نوو:وو» نسريسوأ وه يرانا اببلاع ىكسو تالسملا لمجش نم ,لوا "7

 ظ 0 تك ينلا رشع ةينافلا ةلئاعلا نه
 ةنف ينلاو ناضيفلا ةدم لينلا نم دئازلا ءاما عمل سي روم ةرجب لمع نم لوأ
 ريشع ةيناثلا 1 9 ثلادلا تيما وذ لغفلا ل

 0 ةائاعلا نم: نسب نومأ ىف اهلك نعم هكدحو رمضم 3 ةاعرلا درط نم «٠ لدا ظ
 كل

 ع
54 

7 
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 [كانلاو يبدا يناقلاو ينثولا لوالا راودا ةثالث يلا يرصملا خيراتلا
 ”ناسلالا جرخ امدنع هنا كلذ بابساو رشبلا لبق مهتكح ةهلالا نا نودردملا لوقيو
 5 .ناكلب ةغل هل نكب م ىتح ةانخال ةيرورضلا عياتصلا ”الهاج ناك هدب نم

 : لك عباتتلاب ضرألا ىلا لزنت تناكو هميلعتب ةيلالا تانكتف هثوصب تاناوبحلا

 يا سيلوبويله يف تأدتبا .ينلا ةيبلالا كالاملا نك لورلا عباتتلا اذهو هرودب

 دقلا خيراتلا يف * ةحفض و رنس هركذ اماذه ة 3 رطملا نالا يش يفلا ةيلامشلا .

 2 يام وه ةيرشنلا ةيكرط لاول

 ١ لخا بال ةحلالا يانإمم .لوا نا يعدت اهارن اهادتاوةما لك خي رات انظحال اذاو

 ناك هتدلاو نضخ نم نانالا جرخ امدنع الغم ةيصخلا مهتايح خب رانؤ مهخي رات
 جدل

  قاسنا لوا نا دب الف هشاعمل ةعنص الو ةغل هل سيلو نونردملا لوقت !؟ اًنبش فرعي ال

 نع قل 1 هعقاخ تناكازا اذه دلع ةحلالا نوكت نا ماو با نود نم ىتلخ يذلا

 5 ىنح هملعت ةبلا نم دب ال ل هتقاخ عمو لا الجر ةتققاخ امو نالا

 : ئ هلا ىلا ابلغ

 اذيكمو ءيش لك مدا له هلل نا ىرن ةارونلا يف انرظن اذا تع

 يأوأ 2 رود |

 دلل الا لع رس ليف
 انرظن اذاف نمزلا فلل يح ةسدق» ىعدت للا ضرالا نم ةعقبلا هذمل قي

 لاخر انيهذ ىلع دعت كلذ لجالف هلوقن ام ةقيقحع يرن ءادثبالا لدم ردبلل ةعماع ام

 رودلا اذه رظننو اهيلا يحدسملا نيدلا لوخد ىلا ةيعارفلا نءز نم تلم امو رصم

 ظ ميدقلا ماعلا عفانماو بئاجصلا نم ىنا كو اهراودا مظعأ وع يذلا يثولا

 ا لكيم ىببو هأ ارحم ريغ ىلا ليلا لوخ ند لواف

 مق 86١ ىلا 00 00 تأدتبا 2 0 ةلئاعلا
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 مهلثج ظفحو مهطينحت بدسل نا ةنس فالا ةعس دعب ايدلا 5 مهعوجرب اق عا

 ىلع مهوسلجاو مهروبق ند مهوجرخأ كيقو مويلا ىلا مهركذ دان ةلالا هذه لأ

 هذه ةمسظعب تناك ةيلصالا مهروصق نأ ء.ظا ال ينال فيحاتملا هذه يف مهشورع ِ

 تاونألا نيب نم اومأق مهلا اليا ١ فحاشلا ٠

 سمم 2 رات ءارعأ 1

 0 أ 6.615 ةئمم "نم آ

 عيرانإ ىلع اناثو# ساودو ريه خب رات ىلع: لوا روم خيرات يف اودميعا دق

 كلذ“ .يف لففلاو تايرفحلا فشك ىلع حيحصلا داّتعالا اثلاثو نوئينام نهاكلا ظ

 نوددتسي يذلا نوتينام نهاكلا اذه خيران : يراقال رى لدلو نويلوماش ةخالا ا ظ

 ( 1136101 ) نهاكلا نوتيث اه

 سبالوطب عش ذو دفو ايرقث نيليج وحن خيول سنودور دعب ن .داكلا 0

 1 عن سشض'ودو ريش دك ينطولا ن 3 اذه ع ديو ل

 كلذ عمو طلغلا .نم ةوام ساموطب ىلا اهادها دقو تاراجم ةثالث تناكوتلا هتابافك

 ًايحيسم ماك ناك يذلا يتب رفالا سويليج وه اهنع اًميش ركذ يذلاو اهعيج تدف
 ”ينسو(قفاوت الف نوتينام "ينس ىأز امددع اشيا سويليجو ىتح حبلا دعب 5١ ةنس
 ةياتنك نا ظحلا ءوس نمو لصالا فاثف ةقبااملا لجال ايف رخاو مدق هلاف ىسوف

 ىنكملا جروج بهارلا نمالا ءيش اهنم ان لصتي مو أضيا تعاض اهتاذ سوكيرفا
 لك نا ةبيصملا ندو ضيا هداقتعاو هقوذ بسح ريغو لدب ريخالا اذه نا !؟ لاسنبملاب
 هكولم ةحنالو رخآلا نع فات مونم ةداكنا عع نوتيلام خيرات وه اذه نا يعدي ملم

 اومسق دقو رمشع ةعساتلاو ةنماثلا ةلودلا كولم بتزتب نوتنام قدص دقو ابا ةفاتخم
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 ويرحل ندع تلا رجفتلا

 ادلل] لراكل :يريضا] بهدلا لهم توما نها ايادلا يف بعش دجوي ال

 ع ىرت كاذل) هيف لهتشي يح وه اناطو هتفدل لحم ىلع شافي شرعلا ىلع هسواج ْ

 2 كواك ةليوط ةد» اوشاع مارهالا باصاف محلا يح لوط ىلَع ثادب ربقلا
 : ايادلا بئاجش نم مارهالا يف ينلا مروبق يرث

 .( اهربصت يأ) فايحالا طشحت

حو حور ناسا لكل نا نودقتعي نوب رصملا ناك
 رف اذا ىنفت حورلا و كيس

 دو نيلح نيب رصملا روق تناك داقتعالا اذه 17 ددملا طظفح مزاي كلذلو ديدجلا
 ع

 !"لجال تيلل اياده نومدشو لحما اذه ىل نونأب نيذلا رآوتلل ينانلاو ةدبلل

 00 ءايشا تالخو ضيبلاو زرالاو ميمنلا مرو يف دجو كالذلو دسجلا ظفحو
 ةعس دعب ناواهضرق ءايحالا ماسجا يف لخدنو حاورالا هذهينأت مل اومدق ام اذاو

 هيج كيس حورلا بعل ال و ظوفح نوكي نا مزايف دلل حورلا مجبر ةنس نالا

 0 تلا نومملسإ مسمأف رمدم بس اًدج ةمبم ةيامع تناكف طرختلا اوعرتخا اذيذو
 3 دلا بامصأ ىلا هقنح ىطعت انوي دم حملا ناك اذاو مسم هنوملعسإ هدعبو نيطا

 0 ةلج مهدتو هنع نييدلا يف هنراقاو ماا ا ص دي

 .اذاوأ ابنذم ناك اذا نفدلا نم هنوعنج مهتك احم نمو هنفد لبق تيملا نوكاحي اوناكو
 3 1و ناك يذلا صامقلا صصاقيف هاوعد تبثي ملو دحا هيلع ىعدا
 00 1 + هيلع ىدملا

 يلوا نع يف ناك مهحارنا ديس دك مهقرافي ال توملا 5
 مهتاوبشو مريدلبتو ",يحارفا فيقول لجال كلذو رضحلا توبات نولخ دي حارفالاو

 يتاظحالم

 3 01 يكفل كف مهفالخو كولملا ءالوه ثْنِج فحاتملا يف ترظن امدنعو
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 ريفحل اذه ةفيانرو راطخنالا لعذهبني لحل اذه يف الهر كر 00
 | دج :, لحب يف لخدنب قب رطلا هذه نم صلخ اذاف رطخ يف عقو اذا ةصلخب د

 ٍزياهدلا رخا يف اًناهلل كرب هيب 0 اارثاس نوكي ابن نكلو هجوتي نيا فرعبا ٌّه

 ناسعمللا اذه ىرب امدنعو ءوشلا ت يتم عملن رفصا سان نم ةفيدص كانه نال
 ايدهىلعاو هباغ .ةفيحضلاو ناب قرب . 7 0 هنتر هجتيف 2 كانه نا فرعي ٠

 ير ابك امدنعو ةقاحلا كلاسي 0 ىلا زئقيف ضرالا نع ةيلاع ةقاح بابلا |

 قيبف بابلا ناردج ىلع ةطبخي و هعفري دي دش ءاوه رايط ريظو هنت نم ثراخ ضرالا
 اهنال هيلع تناكأم ىلا تعجر ضرالا ىري كالذ دعبف قئاقد» س+ دم ةقلملاب اقلعم

 شرعلا ىلتو ةنهكلا نم نيفص نيب لكيملا يف ةسنن ىريو بابلا جفني دف نم
 اهم نوكت نا قحتست نالا تناف بيبملا ينباب الها هل ةالئاف هبداني يذثلا سيئول
 يلا ةملسب و رانز عم اضيا بوث هيلي يتلا نيرا دي ليل ١ مكدري و مدقتبف

 لجال نمادلالا سدق ىمسدملا لحما ىلا لككيدا لوخدي هل حمبس شب والا هبار

 مج ةدم لكبملا يف ىقف ةسدقملا بعبكلا ةءاوفو ميلعلا سرد ٠
 قاوسالا يفدب نوفوطي و ةرخاف. ةهلو هل لروعص 4 هتمايسل نيعملا موهلا ةيو 2

 ةياكسلا ذب نم هيفعت ةءوكحملاو هلم 26 هدب لبقدو رض عي 7

 لخدي و راريمالا عيج ىلع ملط يف هشام ةفاك (ذرا :ةيطعتو هي ريالا بتلاومالاو ٠

 دحاو ب نيالا رهو ب با رس ىعسملا رارسالا هذه ماو لكيلا يف اك لوا ١

 يفلا تايعمجلا يفايك تشالن اهدودح نع ةيوقلا .ةيعملا هذه تجرخ امدنعو 0

 ىلع ريقفلا اومحازف ايندلا بكل نيدلا اوذخا اريخاف اهيناوق ةرع تداح '

 مدعو 3 راك لثم قالخالا هدفي ين الو ممل ءيش لك اواعجو ىنغلا ِ
 لغشلا

 فنرال ةيعجلا هذه اياقب مثاندالي يف رونلا يا ابوروا يف نايموفوبلا نأ لق
 مهنوبسني هالثلا بلغاو مهتاعاتجا يف ةميظع رارسا مهو نالا د فرعت نأ مهتغل

 ةيعما 2

1 
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 5 نم هبارج ع دجال 00 ءاملا نم ' لاخر ىلا لدي هوز

 ةعم 0 ىلا هلم ان جرير هيف 0-0 0 اهنا انا باع 8 0 لش يهننت نأ

 انه . يسراح نا 1 لوي اقفاو ةلضر ةحيسفلا هذه يف دحيبف ِهَدِب ف حابصملا لازي الو

 كنيكميو كاما ةهظع اًراطخا نا كلعال نكلي مامالا ىل ىلا ريملا نع كعمل سيل
 نكد ثونبكلا ة ةحرد ف ةلوكخ ذي ال مجري و فاذي ٠ ناكاذافر طخ يف 6 عوجرلا

 ريبملا اموادم يب اذا اماو رسلا يف حبيب ال ىتح هنوبلبو لكيه يف مداخ ةفيظو هلوطعإ
 هايملا هذه تناكو ةيبقم لوحلا ياو. ءارعالا نيينرم تناك نوف ءام ةعرث ىلا لصي هناف
 0 0 ١ 1 رتل هزه فاح ىلا لصي نك اندسعو يرق رادار

 ١) تسل اهنلكلو ةيناثلا ةيجلا يف ىرخا ةعطقو ةفقاو ديداح نم ةعطق اهيف وه ينلا ةيجلا
 سلا دنع نم لزاب نأ ةمزلي هلا كلذ نف لع ةفاسع اهنم لفسا لب ىلوالا ةلباققم

 - يوما ءأملا رايط نال ةيئاثلا ةهجلا يف ةديدملا ىلا لضي نا ىلا حبشي هميج نم يقلا
 ١ ناك اذاف هحابصم نوناق َُط ظفاح نا موزلم وف اذه 0 عمو ةفاملا هذه ىلا هبحس

 4 . ةهجياسلبملا فرعي نأ نودي هما يف هنن ىمر اذا الاو صلخي ةحابسلا نويسحي نم
 0 1 ريفغلا نأ عم هلشنب قرغي داك نم صلخي نا هتفيظوو كابه يذلا ريفماف رطخ يف
 د عجوي قيرطلا لكي موو رطاطلا اذه نم جرخي امدعو ةصلخي قرغ اذا هنا هريخي
 0 يح لوهشلل .هتبغر نأ كلذ نم نوجتنتسي مال هل كلذ نوبنحي لحنا اذه نم
 00 ينا - نكي "كلذ دل هل دهشي و هسفنب رطاخي نأ ١ ةنامج تربك

 في ةريدص ةينر 1 روركل ل
 0 ”اليلق يشم نا دغب هناف ةينانلا ةيملا ىلا مطقو را نودب ةعرتلا عطق اذا اماو

 7 ىلا 'هرخي و حير ةكرحي بهل تاذ زان نيبلاجلا ىلع ةيوق اًران هبف 2 لحم ىلا لصي
 .٠ ١ ضرالا هي دجوي هنا كلذ فالخو “ىدتبملا ره - اذه ينو نيبناجلا نم طسولا

 3 كلا ل نابضتقلا نيب ةحنف لكنا" ث 2 عضم ةئيهب لد دخ نم نابضق
 0 تايلخلا هذه يف هلجر عضي نا لجزلا مزتليف 1 رانلا يف ىمم ديدحلا اذهو نانالا

 0 17 اولا نم ةبج ج لك نم ينالا بولا لبقتس  ناوديدملا نيد ابنأ 0
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 ا مينقل سا قلعادلا تاتا

 ةءاحيشلاو برردنلاو :اوذاو ءاملاو رادلاب يرخ ةيلقعو هي دج تازاوشمالا هله

 بابك كلب بسح ىلعف مارهالا ثاهثمالا اذه لم ناكو ربصلاو دال او 1
 ...اوناك ةياخم قيراط لوملا يلا لكيهو ريبكلأ هزيجلا مرهنيب دجوي ناكذي 'رسلا تامعمجلا

 ثانامثمالا ليشأ يفشب ابيلو هدحو ايف * 7 نا يدملانومللل ٠

 سيئر ىلا الط مدي ترا هبزلإ ةنيكلا فص يف ل وخدلا ديري ناك يذلا نا
 32 اًدهو هلعف يغش اذام ةناعلرخا اصخعش هيف لكودو سيئرلا هدحأيف ةنبكلأ ظ

 ةيس دوجوملا يلاهشلا مرفأ ىلا مولعم مومل هذخأب يذلا هبارع هيمسب هيف لكوملا

 قرع. 0 تحن ةفاسم ىلا هيف نورد زيلهدب اهنم نولزاب ةفاط يلامشلا ةبجو

 مخ اهنم ىري ليلا ةدم يس ما ءامملا رظني زيلهدلا اذه رعف يف سلاجلا

 ةيراقم ريغ ةراحح ىلا ىلا نودعصي مث هبسح ىلع مارهالا تدسأت يذلا يلامثلا بطقلا
 5" ًنفدم تناك مارهالا هذه تال نفدلا لح اهنا لبف ًقرغ كانه نودجيو اهشعبد
 دقو رصم 0 ةرجللا هذهو زيلهذلا اله" تلخو دقو دعب افك 1
  دقزيمللا عاف يف لزن مل تناوةرجملاىلا دعصت البق هنا هب رشلاثايضطاا 2
 585 اني لخّذي ناسنالا دارأ اذا تحب قوقش اهني دجوي ةبترم ريغ ةمخض ةراخم كاده
 قا هرطلا ءادثبا تناك قوقثثا هيف كلذ

 ًاحابصم هيطعبو كانه ىلا هلصوب لحما اذه ىلا يدتبلا دأب يذلا تارملال
 لكيلا تلخدو قدرطلا هذه تعطق اذاف. لكتملا ىلا كقبرط انه نم نا هل لوقو

 تدجوو كلذ كنكمي ال ناك اذا اماو انلغم'اتهاك نوكتو كلبقتست كاده نحن انارت
 انني زخ)ا ناك اذاف كيلع مول الو لا كك اوصل تابوعص

 كدعو نب رذصلا ني ذه نيب لذنبو هبأ رع دي نم حابصملا نخب هلق لك نماأ لهُم ٠
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 ول اذه لعج دلجال يذلا :ملا نم رثكأ لهاجلا سفن رثؤي ناكرنصلا ر اظن
  دحا دقتعا اذاف رشلا لعف نع نادالا طب رت ة هق رْط دوجو كاذ "2 لا

 / كع ةعلام ةبشظا هذه نو اكوس كب لمع اذا * هرضن ةبشخملا هذه نا نينثولا

 هيلع مرحي ةشد ناكاذا ينبدلا هركف نع اصخت دعد نا مزلب الف ثأل ةعئانو برمغلا

 1 ١ نمؤب ال هدب دج ةديقع هميلعت كددقو ةيلصالا هنديقع تدسفأ ىت» نحو كررض

 كررض نع ءيش هعنُي داع الو ثالثو هذه نم املاخ نوكأ مم

 8 :اننولا دنع ناك داقتعالا اذدو دحاو هلاب ل يوعرصملا دقتعي تركو

 1 ناكر مهفعب ىلا رسلا اذد نىك لحال ةصوصخم هب رس ةيعج 0

 اهتباذو ايندلا يف ترهظ ةبارسم ةيعمح لوا اا لاقشو س زيا ةيعمج ةيعلا هذه

 0 غبس ابدع ثارق ةيعجلا هل.دو ةماعلا نع دوفحم كلذ 5 ناو دحاو هلاب 0

 شعب نم ةترعلسا تنيك ةب رسلا ةيعمجلا همسا باتك يس ترك دقو بتك نضعب
 بصح يناب كوه ةيعملا هذه حرمشو ود نبا عا الو ذل ةتعجراو هتئارق لجال لامن
 ٠ ظ روكذملا باتكلا

 011 كلذلا اذه نال هنلتت نم ثنأبلا سدسق يام
 ١6 رمغلا سي زاب نودعبو يبصلا وبف سوروهو ة أرمالا يهف سي 5 لجرلا وهو سي :روزوأ
 ىلفشلاو ايلعلا رمدم اجا 0 سو رسنلا هبنثل ةيقاط اهسأر ىلع ةأ ارمأ ةروصب هنورودبو

 صرف امسميد نانرق اهسأر ٍط نوكي انايعاو ناجوص ى رخالاو حاتفم ةدحاولا اهديبو

 رصم يان هبشي ام ضرقلا قوفو سمثلا
 ثييحو نيدبأعلا ددعل اًبسانم اهددغ نوكدو ُةمدخت ةضوصخم ةنبك مالا لكل ناكر

 لرداكلا لوخد لبقو ًايظع هننبك ددع ناكف | لح ةويذع سيزيا ةدابع 35-3
 ةميظع تانامتما هل نوعندب اوناك ةيعمجا له يف

 7 أ" 5

 نا 7 فنا 8
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 ىضارالا عفنل تناكاهفالخو سبا ةدابع اماو ناسنالا نم ىو نزلا ناك ّ
 دو ةخعردلا هله يلا ,طحشو لصي ناشنالا نأ بحعلا نو ناسنالا ةشيع ليهستو 3
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 لصبلاو راقلاو رهتاو رولا يت !"ذاف دباعلا ع نه مظعا وه دولا قررا .قواوعام ١
 ناسنالل 0 نياف نامنالا نم مظاو قوفا موقلاو

 لس نمورقبلا مركب ناك يذلا تشورز بهذ» نع يرعملا ءالعلا ألا دقو

 هاناطخ ترفغ اهلوب ةيجو .

 رقيلا لوم هوجولا لغو 2 هعايشاو يقل 0 ا

 اوناكورشلا لعف نعمهعنمت تناك ةيناويملا ةملالا هله نا فيك ضيا كالا 7
 يتلا تاومالا باك يف ةرقفلا ىلا انرظن اذاف بادالا ظفح يف ايلدلا يف بعش

 . ةسفنحلاو طقلاو روذلا نأ نك نت هللونيد ددع سيروزأ ند ماما ل ب 0

 ' ل سي روزأ يف باطخ يه ةعطقلا مذهو كحلا ل ضد هملد ثعلم

 الو تقرمم الو ثروز الو بذكلا تبشال كلاجالف كب فرعا يننا لدعلاو ةقيقحلا ٠
 قرفشا الو امر !ربأ تكترأ الو تدخم الو لرعلا هانا تبذك الو ةلمزا تلزعأ
 تيرا الو تفخ الو انالدك ثديكالو اًثيش تل.ا الو هلغش تقو نع ةوابز العاف |
 الو يدبع ىلَع تربكت الو هديس نع! دبع ترره الو ةلالأ يضرب ال نيش كنغالو 5 ٠

 تيسك الوةنايخع دحا لتقب ترما الوتلتق الوا دحا تيكبأ' الو ددعال عوجلا تبيه

 ١ ةنك نم ثداتخا الو دحا ضرا ىلع ثبدعت الو بوبا نازيم تفلث الو شا

 ٍِق اناو يفأ اناف اهريس نع ءاملا تعطف الو ناعضرلا مث نع بيلحلا تعطف الو نازهملا ٌْ

 يف اناو
 بناجعلا دالن يه رمعم دالب نا ةقيقحلابف نالا انلاح رظناو روفلا يدباغ رظنأ

 يمد يلدا. ءيف لكاهنف جرخ دقو
 تافض الا نكت 0 ناو طقف !ًدحاوأ"لا نودبعي ءامدقلا نوبرصما نآكو

 ل وقعف ينملف غن نيهحسق نإ | اموسقم مج كل نأكو أه ةفاعلا يغتلت هيا

 مسقلا ن هاك ٠ هريثف و و لهاجلا هنم رثاتي 0 مق ينافلاو ءايلعلاو 0 هظنف

١ 
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 ما ءاعما ىتح رسصمو دّدملا يف ةدحاو اهاقلت جيابذلا نيناوق ةيتبدلا بتكلا يف أرق

 تادح اذاف في ري ضعب الا وه ٠م نيب رصملا دنع سلامو دونملا دنع نام ةدحاو يف
 : نب ارب كوري امي 3 نيب ردملاو دودهلا عئارمثو تانابدو تاغ تادوفو هر لمح هسارد

 ظ ئ .يوفا ةديدج

 ءامدقلا نيب رصلأ تنايد

 [!َ راكفاو ةنأيد لع ميظع ريثات سمشللو سمشلا ةدابع نع ةنايدلا هذه تذخأ دق

 ٠١ برغت مث رهظلا دنع اهتوق مظعاب نوكتو قرشت سدشلا اورظن امدنعف مهتايحو نيدردملا
 دعب نا تالذ ىلع مثداقتعاو متاخا اومسق ةيناث روت ةعاس | ؟ دعب و رحبلا ف يفتتو

 1 اهوستقو ةيلا راودالا هلله يف مسن لكل المتو نوموقب ُ نوتومي 5 نومساب مهتدالو

 5 تاوما ةبلاو ةيضرا ةهلاو ةي وامس ةبلا ماسفا ةثالث ىلا م

 ٠ لينلا م ضرالا ب؛» يق ةيضرالاو اروأ سمن | يق هي وارهسلاو

 ظ را حب يفي مركملاف هالا ملقا لكل ناكو هفالخو سي رب أ د 0 ةبلاو
 سمشلار نورقب ميلا نكلر او رخآ ميلفا يف

 دحاو ةثالؤلاو ةهلا ةثالث ىلا ةمسقبو نمإلا دبغت تناك دونبلا نا انلق و

 ليلو رامنو ل وصف يلا نمزلا ةمسقم يش يتلا سمتتلا نوي رصملا تدبغ كلذك

 سن روزا مماب بورغلا دنعو ار مسأب رب ظلا دنعو روه مس اب اهقورش دنع اهودنعف

 ثيحو ىرخا ثملاشمت دجؤوي و مثددع ثيلغتلا رش اذيف لما يهو دحاو ةثالثلاو

 ضاق 45 هدرعو تاومالا هالا هوم اهتوم قرا ةيزغملا سمتلا يه سروزأ

 ' يناثلا توملا ينعا كالهلاب ةداعسلاب وا كالبلاب مبيع نومكحمي و تاومالا اونيديل

 ا ةهلالا نبا حبصب هنا هداعسلابو يدنالا

 ثاناويحلا ةدابع ًاصوصخو هديدع تاءوبت ةيلالا هذبب تاداقتعالا تعونت دقو

 لكتال ةبلالا كرم اهنأ اولاق دعب ايفو اهسفنب ةهاق ةهلا امنا لوا نودقح اوناكف

 - ةفالخو حاسمتلاو دسالا ةدابعف فوخلا وا ةسعفنلا ىلع ةسسارم تناك تادابعلا هذه



 ب ماو اي ا

 انهذغل يف ىغم اه سيل ايناملا ةظفل الغم ءاعمالا هذه 5 امنع ىلا "يلا
 قالا“ ىا ( ينام يل[ زها يذلا اهانمط رقت ةيدبملا يف يركتشللا ةخل نكلو ةيئامالا |!

 يفلا ( نالخ ) ةظفلو تاباغلا ناكس اهانعم .ناف ("كيجلب ) ةظفل كلذكو ءاذشالا
 ا رمقلا اهانعم هن ركستس ةظفللا هذه ناف تانويلا لصا نع ةرابع ا
 ار ا مر يلع نآك كارتالا ةتذخا ىذنلا مياعو رمقلا نودبعي

 فاضت نأ ضاذومتلا 0 طسو ف ذة 0 جراخلا يف اليل نيبناينعلا نيطالملا

 : "نال "1 يناؤعلا 1 هه د 3 لالهولا ا

 تيلالا ءاسا
 رتب وج ثعما ثدنع رك الا هلالاف هرركسنس ف كرانويلا دنع ةلالا 0010 ش

 2و طةاوم رتاب سياز نم 0 مالا يف امو مهتل فأل مالا يذلا

 ناك دونا دنع لوالا .هلالاف- نهرو ةظنل نوينيتاللا تذخا مهندو بالا هلالا يأ

 ةظفل نوكت نا امرو ( ( ارب ) همسا ةقملاخا لأب وروانف مث وهو ةقيلظأ لبق مها نامسا ل ٠

 ةوقلا هالا_هابغم نذل مما كللذكو كانه نم ةذوخام ةيبرعلاب ا
 تشتو اهيف ثخبت ءالعلا تلزت | يف 51 لل يو ة ةيئاثويلا ةملالا يقاب يف اكعو

 ظ يركسسلا اهلسا ْ
 نمزلا ذيع تناكوونملا نا ايلق دقو يفيدلا مقلصا ن ن مهر للا عجرالف ٠

 نمزلا مسقنت تناك اهنال سدشلا وه ننزلا نازيم نا اودجو نوبي رصلاف انلق كح
 اهوقلثواهو دبعف ندعملاو ناوبيلاو تابنلا ةايح ىلع ريان الو تفيضو ءاتنش رامنو ليل ىلا

 اهثعسو ةب راغلاو ةقراثلا نيقفالا سث يلا سيخمرم قؤورشلا دنع نانوِلا اهتعسو

 تورغلا كدعو و اهومس ريظلا دعو اى الا لولا وبا اوانعو قوخرهنوبرصملا

 سي رو زوا اهوعم
 ا كلا ىف اًذدف دب>او ءئدلغلا هذهو هي رغأا سمشلا نع ةرابغ يو :

 اذاو نبإلاو مالاو بالا سرع :ةرابعوهو فئام ثيلشتب . نئسي رتنآ ثيلدت دجويو
0 



: 0 10 8 

 00 | ني َّ

 07 كبر ةيهيلالا تافص عيب هل را اذا دببعت دوبهلا' تناك
 'نولمجب اوناكف' ةوقلا قلاطلا'تافص يرد. ”الثم ثافصلا نوصخشإ نيبنلولا

 : لما هلال ةعضاخن ةيوناث ةملالا ا أ اذكمو ةونلا هلا هودي.”
 يدمرس هلا نولوقي اوناك مهنال نمزلا وه دونملا دنع ناك يذلا يلصالا هلالاف

 ظب «يش لكو تيملاو يبحللاو يشالملاو ظفاحلاو قلاملا وهو ةبانالو هل ءادبتبا ال

 ا 00 لبفتشو رضاحو يضام ةلالث ىلا نمزلا اومسف دقو ةسف نركب

 94 ىفغم ةقلخلا نمز هلال ارب وهو
 00 كف عا ةدرجولا ةئيملا ظفحي نال ظفاحملا هوعسو رصضاحلا ياغلاو
 0 ءاليتأو لبقتسملا يف ىنالتي ءيش لك نال ىشالماوهو لبقتنملا 'كلاثلاو

 .٠ مهو دولا دنع ديحوتلاو تيلعلا ىلا بلد 50 وهو دحاو يف ةيالثلا هذهو

 : 6 5 اينو تومن ايندلا اننايح الا يف امو مهنع ليق نيذلا نيب رهدلاب ن ووعدللا
 ْ رعد 0

 لطبا نودفتعب اوناكو رهاطلا لجرلا ياونا»:ىعدب مدنع يظعلا عرشممل امأو ]
 1 . ايادفاب ةمعل نورطمتس وا ةيضغ نودري اون مك كاذلو مهنياو صصاقي و يضغي ١ هلالا

 ١ : ا دبحرلا طيسولا 34 "كربلا تحضاف افلا 0 موال بكر

 | 00 ىنغلاو ةطاسلا

 ظ مهت نجاه نيهأ

 . هدئاوعو لفل ثالث كم الخال ىرخا رالب ىلإ. ةرابنالا برثت اذا .مولمملا نإ
 3 : .اذاف هعطلس تحن نيذلا يلا ةغالغلا رومالا هك ىطععلإ طا تم هاف ا هندو

 ٠ ميتغل | نع ةب رغ ا نم ن1 مآ رن اعط ءاعماو اهئاوماو اب وروأ بوعشإ صحن :



 نرايضا

5 ١ 

 حونهلا بتر
 ةيلاثلا نيدلا بابرا يا ةمهاربلا ىلوالا تاقبط عبرا ىلا دونملا مسقنل تناك 20

 نكمي ال تاماظنو نيناوق تاقبطلا هذه نم لكلو عانصلا ةعبارلا راجتلا ةئلاشلا ماكيلا ٠١
 ىلا ةيئر نم دحاو لافتا تن ٠كم ال ثيم ةبئر لكنا م ظع زجاح ناكف اهزواج ٠
 كسرخا ةبثر 1

 منعاو صاصقلا دشاب بقاع ناك هتقبط نوناق بفلاخي و زواحتشإ لوا ناكامدنعو

 ةمعطب الو ةلبش الو ةيلكي ال ثيحب ةيعاتجالا ةئيملا نم هدرط ا صاصق 1

 باشعالا لكي و ةي ربلا ىلا بربي ناك كلذ لجالف دحا ةنيكاسي الو هيقس الو '

 تاناويحلا داطصب و

 يلا راسيلا نم تناكينا 0 اموضخو ةدئاوع لكل تودي 1
 خاسوالا هيلع رثكت هكرت ليس تركو راسلا ىلإ يملا 0000 ١

 ءادتبا وه اذهو ابعطقت نيمزتلب اوناك ىتلا ةفلقلا ٠ ضارءا ابدخاو ضارمالاو

 ب هلا ةبخ دنطا ٠ نه اولحر ةقبط لك نم اوهمتجاو نومورغ | ءالوه رثك امدنعو

 كانه نم مبيف ادننا خي راتلا ثيح مجعلا جيلخ ىلا اوناو ٠
 نييلصالا دونهلا نم 000 1 لخد 7 ديلا نمرخألا مح لا اما

 هاش 3 5

 ةبقاب اهراثا يتلاو ةسدقملا مهتئامد اهيف يلا هي ركسنسلا يضدودبال ةياصالا هغالا نا

 ةينانويلا اصوصخو ةيب روالا تاغالا يف نال



 # | ظ

 . خرأملا سونوزوريه هاور ام ةقيقح ىرت يك اهلها ةرجابم

 نيفياكوريهلا جغللا فشك"
 داش را ردت»

 ردو ينرانز ل ةثار دقو يناطمربلا فديتملا ف نالا دوجوملا رخل اذه نا

 ١" ىلعو 1055 ةئس ديشر برغب لوالا نويلوبان ةدم فشتكا دق 1١ ةنس لولبا يف
 إ  ةيقيل يقيئوودلا ةماعلا ةخللا يف ةينانلاو ةيفيلكوريملا ةخالا يفىلوالا ثاباتك ثالث رحملا اذه
 00 ةيئاثويلا ةحالا يف ةفلاغلاو

 7 ا ءاذهاوةمدهدت53 راسوب ةعما يوامنرف طباض وه رحملا اذه فشك يثذلاو
 يو رسلا نم ةيواسارفلا دونملا تجرخ الو ريكا يف هب د واسرفلا مولعلا م # ىلا

 1 ندنا يف يلاطبربلا فهلا يا هادهاو رحملا كلذ ىلع هدب يزياكنالا نوساوشته 0

 0 ل رار ةسمخو نامدق هضرعو ناطريقو مادقا قال مل اوط مويلا ىلا كانه لزب ١

 : : ةيئاثوبلااهتجرتف ءالعلا روب ىلع اهتزعوو هتروص تايداعلا ةيعمج تعمر | ١ ةنس يفو

 ١" ةنآل ميما لبق 154 هنس سناقيياا سيالوطب ىلا فمم ةنبك نم ركشل .ىلع لادن
  ةنسملاةهللإ ةذه رارسنا فشك يتب و دحا بفرع لذ ةيفيلكوريملا :ءارقلا اماومهياع معنا

 1 ي ين ةيطبقلا ةغالا سرد يذلا نولوبعت يواسرفلا لجرلا ُدنم نكمت يذلا
 0 ءامدقلا نيب رصملا ةفل

 0 رجحلا اذه 000 ناكف يقيقحلا رصم خيرات نك كما تقولاكلذ نمو

 07 هردنول يف ناكولو نيب واسنرفلل نيظوفحم هتخا فاشتك او

 ّ ةر قف تلح نمو هدهمو يرشبلا نا كر رس دعا نا مهشعب لاق



 + را

 7 كرملا دحبا ميباب ليقو اههف يتلا عرلا بيس 0 .ةيقالا دالبا
 منو 5 رغو قرش لاجل 1 طيح داو نع ةرابع يشف (يفارخجلا اهركرم اماو)

 وه يذلا ىلفسلاو ىطسولاو يببغلا هحرلا وهو ديعصلاب ىمستو ايلفلا ماسقا هلل ىلإ ظ

 ميلاف ىلا اهخسسق ةلود لكو ءاملاب روحهم ناءزلا يدق نم ناكيذلا يرحبلا هسجولا ْ

 25 اهدثو نيمو ةعبس ىلا اهتلصوا نانوبلاو نب رمشعو/ عنرا ىلا اهلصوا ميرفعب ٠
 .لاهلا ىلا بودجلا نم يا مارب" ٠

1 

 روم تاكسا

 امله قدصل تانابثالا فو ردمل قيقملا خيرانلا يف ةيرصملا تالا 1
 ممم ساودوريه هلاق امركذن نيدرصملا لصأا ة هفرعم لجالف هريغ بيذكتل وا ل

 ىلا اوهجوت 2 نيييةئيفلا مم اورمذحو لرالز مس 6 يطاوش 0 ا

 :نييرصملا لصا نرع « هباتيك يف وربم هلاق ام سنودز ريد لتوق تدشي يذلاو ايروس 1
 انضم اذاف هعساو هنيدو هثخل رومأ هن الث عم ذخأب نا دب ال رجاجلا نا القو ١١ ةوفص 5

 افوصا ديس يئاربغلاو ضارألا هيشن ةيفاس ةغل اهدحن ةنرصملا ةغللا نع وربسم لافاك 8

 .نيديفلا نبك مطب الاو 5 املاعفا نامزا دحاف .دحاو ينيطيمارغلا اههيكرتو ٠
 نينروك ذملا نيتخالا هباشملا لصتملا '
 ٠ عم مث لصالا يف انك دما اضا ةينابرسلاو ةيرصملا ةخالا نا كشال ناو 5

 جامسملا ةيدنهلا .ةئللا هبشت ةغللا ذه تنك نا كرآلا رظيناف ادعتبا كعبلاو سزلا !
 مجتلا رجع ءىلياش انكسو دنملا نم اينا:قينيفلاو يرسمملا نا نظب# هنال ي ريقبلا |
 : ايف راظدبلو مهتلايدو | مدنا راوع نعو دوغان :عام 0 لوا ل كلذ: تابثا لجالو 5

 ةيرصملا ةفللا فاشكا ركذن كلذب ._لوخدلا لبقو نينرصملا هباثت تناك اذا '
 اهدعاوق يف رظنلاو ثلا لجال ةيناكو ليما ا

 جياخ هيح 2 ا 0 نا ساودوريه لح ل نيخرؤملا يسر 1 ١ ئ

 ن٠ لصالاو كانه نم اونا ايقينيف ناكس كالذكو لزالز بيسإ 0
 بايساو ا نعو ديلا. نع اعيش 1 هع خي راش ىدتبالا اوما



 كه مل ءاملاب مو ةيهاو 0 ةيامسخ وا ةباهنرا رحت ايف دجوي و |دج دق

 ما ع يفالا حام الا يفاغلا نييباكملا رفس أرق نمو اهانيم حالصا ن و نيئاسلا

 1 داو راوزلا عم ةلماعملا ءوس نم مهل ادو اهتن رجب دئاوع فرعي ٠ ددع ثلاثلاو
 ْ 00 ايذلا :ةراخ نعلاو

 1 51 وهو ةقوقنملا يأ نوراس لبس اهدعب دجويو سدقلا ءانيم يف ةنيدملا هذبف

 0 ةلمرلا دجوت لهسلا اذه دعب و نيدطسلفلا عرز نوشم# هف قرح يذلا

 ' يقاتساا ةسردمو هروطنيع ةسردم يف يقافرا مهو افاي يف فراعم يل ناكو

 . يف ناكل رتالشرك يف نالا وهو طايخ لو يفانسبلا ةسردم يف تنك امل تفرعو

 1 سدقلا
 1 يدا الا 3 أم ثيح لكألا وه افاي يلوخدب يماتها لوا ناو“

 ٠ لق هيلا تاز يذلا روبافلا ىلا لوزالا لبق يددع مينفا غب ةدم ةنيدملا يف تيشو

 00 رفس دعو ةئسح ةلماعم لك الا مهم ا م يذلا ةيرجيلا ماحدزا نم ًاًقوخ هدأعيم

 | ل انلصو نا ىلا اذكع انيقب و لوالاكينباضاو رجلا راوذ يلا داعءاسم روناغلا

 0 ندم لدأ 2 يبا ديعس تروب ةنب دم ىلا توري نم انرفس ل كم م 1

 0 _ربمم رع

 2 امنباو
 .. ادوسلا ض ضرالا يا ميخ ةب ةيطبقلا ةغللاو ةمدقلا ةغالا تع مسا نأ:

 7 «نارصللا اهانعمو ميئارعم اهو .نوينارإعلاو ءادوس اهضرا لك نال اذدكه ةقيقملاب و

 00 لفسلاو ةطسونملاو العلا رصم اهيف نونعي امم ر ةيئاززعلا يف ميلا يبن يتلا عملا ةمالع اهيفو

 0 لدب سعيا يقازوبلا م«الاو نب راصملا تناك ينلا ةينقالا هيل كللذب تمسنت اه دو

 1 : اهتغل ىلا مهالا ىنعم مجرأت امئاو تناك نانوبلا 0 كلذرلت

 ظ ١ سعب اهو نوبثوبا عون نب ماح نب ميارصم مداب كاذب تمسن لبقو



 , "0 اة

 قوف واع لراكف قروزلا اما هلفساب قرفنس ”البقم البج اهنظن اني هيل ران
 خب تروصت دقو ءاملا نم نيلبج نيب داو يف انناك ىتبنف لفسا ىلا لزني مث جاومالا |
 ب وقلا تاكرملا هذه نع ًامثرو رمحالا رحبلا يف مثرورم دنع ليئارسا ينب يركحف ٠
  قاور نم تييئمطاو ةراكيسلا تبلط الان ءيش لكو ةخودلاو ؛ يقلا ينع بهذ 0

 ضبق نع نولفغي الو نوكحضي اوناك لب جاومالا هذه يف مهئارتكا مدعو ةيرحبلا ١١
 ام نع نوذخاي مهنال لوزنلا لبق مهطراشب ال نمل ليوو نيرفاملا نوم ةلمعلا ١
 0 5 مفدي ةلاخلا هذه يف هسفن ىري امدنع رفادملا نال ماردلا .:نم نوعيطتسإ 1

 نوادتببو روبافلا رفس برقل نوقب ربلا نم نيرفاسسملل مهعوجرب انايحاو ع ١
 ةتوفي ال ىتح اميظع 0 مش مفدي و يكحارا جيتي ىتح را هس رخأتلاب. 3

 انفذقتت جاومالا تناك ثيحب ةمضض روخمص نيب ىلا ادلصو ربلا يف لوخدلا لبقو روبافلا ٠

 ضوملا مهبكمأ امل ثالذ الولو ةب رعجبلا ربما نم مهنا ةقيقلابف ةيرحبلا ةراهم الول اهوحن

 ] : ايملاءذهيف

 ثييب اهضعي قوف اهتوبد و لالث يلع ةينبم اهنا يف رحبلا ةبح نم ليج رظنم افابو 22
 يلخادلا اهرظنم سكمب يج راعا رظنملا اذهو رخاتيبل راد نوكي نا مطس لكل نك

 اناي نب راث نم ىرتس اك 0

 ةليمجلا اهاذءم ةيئاب رس ٌةظْما
 رفس يف مسالا اذهب سدقملا خيراتلا اهركذ دقو ادج ةيدق ةندملا هده ثا

 , ناهلسىلا نانبل ز را روص الم ماريح لسرا انيح ١ 5 ددع يناثلا حادصالا يناغلا مايالا

 ىار اييفو نانويل * ددع لوالا حامصالا يف 5 يبلا ناوي لزن اهنمو لكبيملا ءانبل
 +4 ودع نيماخلاو رشاعلا حاضضصا لسرلا لامعا .ثوملا نم اطيباط ماقاو لخلا سرطب ٠

 غم ءارذعلا ميرم تبجوت اهنمو سوموروج سيدقلا اهاور داموردنا ةصق ترج اهيفو
 دقويب وبالا نيدلا حالص عم ةيبباصلا مايا عبسلا بلق براحت اهيفو ”سوسفا ىلا انعوي

 هندلاو توم ربخ غلب اهيفو شنالب ةحنبا ترإو اهيفو سي و رام ةيناث اهراوضأ رمك
 ١5



 ْ د ١3 د

 ' ميلا ا مويلا لثم راوال دلاولا دنعام فرعا تنك ام نمزلا كلذ يفف رثاتا ترا

 ' لب 7١ ول لقخ ناك لجل اًرظن :ركلو اًدالوا يل نال يسفن ىلع سياف
 00 ةبوبالا هتاساسحا ىلع :

 000 3 فرعن نر رصم يف ذاب وط نوكتس كتدم نأ يل لاق امم رخاو
 ظ | افياانا )110 نع ةفناطبش نا ةسكمي لل مالكلا اذه دنعو ينارث وا كارا
 انك دقو ينعحشي يتقرو ءارولا ىلا ةقيقد الك تفلت اننويعو انقرافت !ريتا

 < انكر اهنمو توريب 59 انلصوف اهيف ىارغش امو ةدبدجلا دالبلا اننويع بص نيعضاو

 ش ةرهاقلا رصم انتيحوو رحبلا

 يب وكسملا روبافلا يف 1810 ةئس ١ ت 14 يف تيساا
 ١ يقيفر مم | 06 ملل ةعانج امانزيجو ةسدملا يلا انهجوت يفانلا مويلا يف

 ىلا انيجوت رثشوب كربلا موسر عفد نا دعب نمث رصم يف هيخا لجال غيت ردكم
 ظ رويافلا

 كلو دالبلل ةرظن رخا رظنن انأدتباو انلحم انذخاو ءاسم روبافلا انلخد امدنعو
 "000 رواقلا ربا سمشلا بورغ دعب و ةدندجلا واللا يف ًالوغشم انركف ناك
 1 املاج يدوعق نم ينك م راودب ترعشو يعم ءينلا ت 2 ثادنبا هريس نه قئاقد

 1 الل اسقف لدعم ىلع ةباك يدبر يعجو ىلع تحطسل لب يربظ ىلع ددمتلا الو
 '  ينكلو ضوسبلاب يسن برجا نا تدرا اًحابص يناثلا مويلا يفو لاحلا اذه يف ليللا
 0 10ج يد ناكل نال لبللا مادول ول ينتا تدكو لوالا نم ذشا ءينب ترعش .

 ظ كحضب ًادتبا *يقتلا ةلاح يف يفار امدنعف يقيفر

 نك ه ىلَعانيقب و ابيف ديك ىلا اهسفن ةلاحلا يف ةتدجو فال مويلا يف نكلو

 ىلا انلزن اهرطخ نع امترو دالبلا يف ةنيم رطخا ين ينلا افاي ىلا انلصو نا ىلا ةلاحلا
 7 نمةجوم لك تناك ريخصلا كلفلا ىلا انلزن امديعو برشلاو لكآلا انيكمي ةناب الما رب

 نزيل نت ل د دم ا عم أذ 0-5076
 : 201 : سوو ا ناو داوم

 4 حرا 0 تم قب

 دع ل ارانب



 وق 1 , 5 رو م 0007
 4 تا وز ا ان يي عا نيج عفا كا عطل 00

 : ن 0 0
 ةيوس رفدسلا لحال نيدتب يلا انيقالي ناو كاذب هتربخاو يشوعملا ردنكسا انيف
 ىلا انبحوت اهنمو يدنفا رددكحنا كانه يناقال دقو نيدتب ىلا تبحوت لئدعب 0
 نالل يدنع ةظوفحم لزت مل رصمل اشاب دواد هلسرا يذلا ريرحتلا ةروصو تورديب ٠
 ا ا 6

 همن اكو

 صم ييلخألل اشاب جواد ري رحت قموص
 ةيبطلا ةسردملا يف يلاخدال

 نانبل لبح نم ريبكلا ةرادالا سلم ءاضعا نم هيسروخلا يدنفا فسوب نأ
 لوبقب ياسلا مماقل زحاعلا اذه فرط نم نسائلالا عوقو هب يعدد الضرع مدق

 نا امو ةيزيلكتالاو ةيوا.ذرفلا نينغللا عم هنوكر صمم ةيبطلا ةسردملا يف ركاش هرإو
 ةياسلا تاموكحلا ةفاك ناو فراعملاو عئادصلا باستكال ةبغر مثددع صاختنا اذكع
 ةيلاملا ةرهاقلا ةنيدم نا هابتشالاو كششلا نم راع هلا اكو مهوبقل اهفطل باوبا حما
 اذه لَع ةانبف بادالا ةفاكحل ىنيقللا ناطمولا قو فراملاو مولعلا ةفاكةعماج يف
 ةروصلا هذه ىلتو يلاعلا مقر ىلا ةدملا هم موقرملا دلولا لاسرا راص داقتعالا
 نم ةرضمل سالا لاح لكو كيراكم اب ةطونم زجاعلا اذه لأم لانس 1

 نانبل لبح ءاضمالا ام ةنس ا كال لا

 ذةوواد

 نا ةيلخاو ا يرو ىلا ةكوألاب ناك ريرختلا اذهو

 عادولا تاس
 زمر يم يفلا ةعاسلا هذه ند ”دشا ءينيغ يف ةلوبم ةتياؤر تناك اًثيش وال 8 0 ٠ 0 م 0 ف

 امدنعو هلع مغرلاب منيف الربع ”هاراف يدلاو هجو راظنا 200 ايندلا قارف قعا

 نم افوخ كلذ مكي ناك هنكلإ و عومدلاب ةصئاذ ةنويع ىرا تنك سو نانا
« 



 ظ »# ا 3 0

 : 57 امل نيعبرا ل ل ايا د ةغفلا ٠ نه نبي رع نك رثكا | ةبصنلا سرغب

 | ىلع لهسب كالذلف اباحاوسل ةبدشلاب نابل سارغا نم ةمحازملا نياف نانبل يف
 ١ ا درا لهال ةبسلاب نامئالا صخراب مهقلارش أوعيبب نا لحاسلا

 | يف الف ىنبن مل ينلا ةرجابملا يحف نانبل بس توبا ىلت ةيضاقلا ةيرضلا اماو 20
 00 قازرالا 0 ثداب ثسدحب ريرطا ةيبرت لجال لبجلا

 7 تاكاذا ةئلاسو مام انالب 0 ا 5 0 يلوضو موي ينأى
 3 انربخي ميش دحو ىتم اندعوف ةب رقلا نم انيهتنا ثْيح لحم ال دجوم

 | وعا لم سيول يلو يددفا خيملا نيموحرملا هب وخا غم نالبق يا ناكو

 1 تبصأ 1 توربب يف تيقبو ميعم ماد تنكف اروط نيع ةسردم يف ؛يقافرو يباوصا

 : !راطسولا ءادب :1

 تواساي يف يذر»
 17 ىلا 11 ا ىلإ ىلذحا لسرا كبسدلاو لع امدنعو عبنلا سار يف مانا ثنك و

 7 تاكيذا يشوعملا ايكما تناقوتي زج ىلا تبحوت مأيالا دحا يفو نيساكب

 | مشل يبملاعت يل لاف ينوعل مياس روتكدإ| هبخا دنعل رصم ىلا باهذلل | دعتسم

 59 0 هجونال اشاب دواد نم | 3 رخخ ىف ] بلطي يدلاو ىلا الاح تررُأ 2 2 بطلا

 | لطو امديع هلأ دعب ايف ينريخأ دقو ةيبطلا ةسردملا يف لوخدلا لحال رصم
 1 هركف برطض | اذه يرب رك

 3 .نايحالا ضعب يف ناك هيمزلا اشاب دواد هبناحي ره ةلاكلا هذه 5 وه امفو

 0 يي يدارم نا هل ررحم يننا هباجاف هركف لاغشنا نع ةلاس ةلاحلا هذه يف هآر الف غم 2

 0 -صهأ الاف ةيصوت رب, رحل رمأد نا ميدل 0 اذا ةناو بطلا 2 ل هجوتا نا

 0 ايدل هيد و صوصخلا 0 2 ,رحي نأ ّ رثلا 1 2 دما زادت



 4 أذ #

 قتارشلا لغش ىلع ىلاظو ع

 ينيروشزلاو 180 يوس هيف أوهني ال هلا هو رج ًاصوصخو نانبل ظح وسن

 ةدحاو" ةعئد ابفي رسل نأ 0 399 /اغلا 1: ةرمنيدنس لك نوشرلا تالوصحت# 9 ا

 مضوي ينلا يناوالأ رابظخالاو رارعخالا نع كيهانو هلخد ةذلب حدلفأا رعشب ا اذبلف 1

 هريغو قب رخو رسكك تبا اهلا 1
 امره 2 طساواو يلاعا ف نوثيزلا ةعارز ف حاجنلا مدع بايسأ نمو

 كالذكو هلمح طرغني وا سيب زا رسكحتب ذا ءاوملاو جلدلاو دربلا 'ىراوط نم هثجافب ١
 ٠ هلالغتساو هومدل ةدملا ةلاطا 1

 اديج هراؤلسا نسجي نم لق دقف نانبل يف ةديج اًرامثا يطعب يذلا 0 اماو
 لكلا لمع : ةنقثم لماعم دحؤوي الو اد> مع عابيف ابن 2 لكذوي هرثكا ١ نال كلذو 1

 . وكي تازاضمتسالا في رصتف لماعملا دوجو انضرتفا اذاو تاراضحتسالا يئابو قرعلاو '

 ذيبنلا برش ىلع ةداتعم ريغ يلاهالاو ةراح دالبلا نال ةيئد راعساب '
 ةدحاو ةعفد ضبقي هلوصحم ناف نانبل هانا لك يف شعب يذلا ثوتلا اماو

 ةفآ دحوي ةلاريغ ماردلا نم اريك اًقلبم ضبقي ذا ةذاب كلملا بحاص وا حالفلا رعشيف ٠
 ١ بحاص نمو حالفلل راسمسلا نم هتقرس ىدتبتف هتقرس ل الحتسا يو توتلل ةميظع

 لف شي نك ري رحلا ةزاحش لاغتشالاو لمعملا تحانفل .نييب روالا نمو رامقسلا ليلا

 مهلاوحأو مهلاومأ اورسخ فصلا اذه يف اولغتشا نيرذلا اندالب لها بلغا ثيحب مظعا ١

 رئاسخ مهل تلصح نينسل ارظن ةباحصا ةتلطبا ةب رقلا لح ريبشلا لحلا اذه نا ىتح
 ليما

 ةميظعلا فالكآلا ف نائبل يف توتلا بامصال مايالا هذه يف مظعالا ةراسخلاو

 بقدل ًاشرغ ني رشع نم ون لبجلا هس فكك 4 توتلا تسرغف امنودبكتب 2 يلا

 تويبلا ناينو ناطيخلا رامصو ضرالا '
 فلكي الف اديصو توريب لحاس يف وا الثم عاقبلاةلبسلا يضارالا يف اما



 ردا

 لم ل كيس لماعم ةلمح دجوي كانه نال ِت يسبب امملا لماعملا ديا
 0 ظ فرحالا

 0 تارادب مدمج او أ هلأ

 ١ 7 10 سوبرف همساربك الا نادلو هل ناكو ةيسس نيبسس نسب ريدملا اذه ناك
 ىلا 0 00 ا قار كلا دييقت ةتفيظوو لفشل يف

 دعب .هيراكملا

 نشيل ف يدي 0 سشورغ : هيا موي 0 ةريسالا هع 5

 ما كلا ل1
 "يب يجنزنا قوذبهصلد عم مل لكس ايل مدقت ةدئاملا ىلع ن 2و ا تاذ يف

 "' يبباجاف معن ةغبجاف اذيذل لكشلا اذه ناك اذا سوتسوغا ويسم ينلأس لكالا ءابتنا
 5 بك ورج محل وه لب الك ينباجاف مخ م وه سيلا تلق وه ةيش يامل فرعنا

 0 مالكلا اذه تعمس امدنعف اهلا راشأو راغصلا هتوخا هذهو ربشا ةسمخ نم دولوم

 0 70 يركف طلاغا نا: تذبعجا دقو غرفتسا نا تدكضو تشاجو يسفن تللقنا

 4 ينربخي ال نا وجر لئدنمف ةلاملا دكويو كحضب ةغبار يبكلو يعم حزمي هنا
 لك امع لبقتسملا

 توداي ىلا مجوتلا
 0١" قاطعاف توزيب ىلا هجونا نازوإك اوبس نمةضخرلا تبلط لخشلا صالخ دنغو

 ' يا لكأ ةميق ناراس هجاوخلل ةةعفد اك ث يحب اهيلع ينطراش ناكام ةداب ب يق رجا
 1١ ١ نع ةداب ز كلذ ناك( شرغ ريشع ةسمخ بلكلا محل لكاو ) موي لك شورغ ةينامث
 0 يلوصو ا اليل اهتلصو دقو توريب ىلا 3 انهجوتو عيمجا انعووف ءيش لك

 0 ءاننم زوق < يف
0-1 
 ع
10 



 13 رس ووو : 00 0ص

 053 "5 اتمدخو انوالب ! ب تعفي ام اهركشو ةئر 1 0

 ماهل 5 اهربانا ينا تادعاسملاب انه 4 ك1 1 تيحا يه

 ةيارقلا نارام
 ' :راوعتستو اراب لع نمت يلا دب 5 جسل لجال نادب يف تثششنا ماعلا هذه هنا ٠

 لماعملا لحم ةبرقلا نكسي مبلبق نغ لكذ لوزا راع ص واا

 ليكولا ةرادا تحت وهو البق خبشلا موحرملا ايف ناكتوريب يف ةلكو لحي مو ٠
 ىلاهدنعل هجوتا نا نالبق خيشلا رد هزورت هجاوطا لكوي هنن لك يذلايلصالا ٠
 7 رنو ةواسرألا ع نه يتبجرت رظنب و هزورك هجاوفلمدقب كانهو بتكملا |
 نيبو لحما نيب ةلواقم نالبق خيشلا يناطعاف ربظلا دعب تبجوتف ةيبرعلل ةيواس لا 1

 ىلا يواسنرفلا نم اهتمحرتل نودمحم نم تبا سوطنغ همسا رابكلا : ةرتسابلا سب راسم |
 ' مزورك هجاوخل ينمدنو يلذخا يذلا نالبق خييشلا ةجحرتلا ثبحتاف لاح اهتجرتق يبرعلا
 قاودملا ريدب ىتح توريب يف لئديح قبا ناو ةيدركا ثاريل ةسخ سشاعمب ينيع يذلا

 اذا قاوسملا يف ةينقو ةحلطللا هله 51 لين ةيرقلا ىلا علطا يشنيحو لبجلا يف
 ١! هادا تيب يس عبللا سارب لحم يف مانا تنكو لحما يفي ودنيعي نا نكي مهتقفاو
 ىلا موي لك هجوثا ت تدكو اهيايع بنبطت جال ترضح ينلا تاش يتمع كانه تناكو
 للا تاس لع ًاناصح رجاتسا نا هزورك هجاوطا يرعاب رصتلا د لحل
 راعسا نع اًرس رابختسالا لجال توريب يف ةدوجوملا ري رملا لماعم بوقل هجوناو ٠
 ريختساو ىرخا ىلا ةبج نم هجونا تنكف لحلا نم دحا ينفرعي فا نودب قئارمشلا ٠

 ربخا تدك امدنعو قئارشلا راعسا فرعال مديينلا تالوصولا لع علطاوهي راككا نم ٠
 0[! ةندلبن يلا كلذكو يترادا نم دج حرشنب ناك هيلعفام هزورك هجاوملا ٠
 لوا ىلا توري يف انيقبف 1877 ةنس رايا 10 يف ةيرقلا يا 2

 9 نارام ةجاو | تيب يف هزورك هجاوطأ انعشو دقو 0



 تانب لجو لو هند

 نسلادو راسؤرب

 ا كيشلا ةلدم: مدخ نا دعبو اسنرف يف جرخنو ا 6 رئاتب يف دلو ٍنوترف نباوه 00

 7 ١ : ؛ اوراص قىح ةئرتعلاو لغذلاو ةراملا ف هدلاو قافو دا عسوو اندالب ىلا داع 39

 0 دلالا ىلت

 1 08 ارش هلا ىللآ | +4( ردبم اناوسو ىلا

 لالا تمديد 1 9 ا ا

 ْ 8 يوت تو ريب 0 يف اشاب لل دبع يارم 1 ير دقو ربسورب إلا ا اع

 1 اهيف يضوي دكا 1 لمح |
 ءاعذلا

1 

 . ص 3 ا نام ةيدج لخدأ 0 ان 00 وهو كالا هنن



 ىننل ْ 0 ' ربخاو رصم ىلا اعجار 7 هجوت اريخاو ةورلا 0 .اوفرع
 هبخا ىلا ةناخركلا لحن عابو ايروس ىلا هتوخا عم رضحل ريرملا وهو ايروس يف يتبق
 نالا وهو راودا همسا ادلو اهيف دإوو ايروس ىلا عجر مث رصم ىلا داعو ينوترف اجاوملل
 امددنع وسور ويسملا ىقيدص اهم جوزت دقو اديح اهتفرع تاببلا لمحا نم ةنباو افاي يف

 ايلاطياب مرلاب قة ا نالاو اسنرف وتالصنوق يف توريب يف لوا نامجرت نايا

 .ينيتروف ىأ ينوترف
 لخدا نمل واوبف اهف روحا لح ًدجاو اهلمتو ةلخركلا لحب سما ا

 بسب ةيهاز ثحيصا يتلا دالبلا هذه ىلع ُهل ليما نم م الق اك اندإلبل, ركل لعب ا
 يل ايف كلذ حرشاسو اهشاعمل يفابلا ديحولا فيصلا وه هنال ريرحلا . 3

 ىلاو ١8710 رصم ىلا ىناو ولرتاو ةعقو دعب 6 سكأ يف اسنرف يف ينوترف داو ١
 * تايرزاعللا تابهارلا ةسيئر 2 ثخالا لبقتسنا اهيفو تو ريب نكسو 180م ايروس ٠
 ةسئرلا اذه ينتربخاو هتبب < :سهاطعا دقو اب روس تلخد اهسنج نم ةبهار لوا و ٠

 اسفل سالج
 ماردلا يلعب 0. 5ك يل لغتشي ًادحاو ١ 41/ ةبس رئاشب نكس دقو ٠ و

 نا نايحالا ضعب يف قفتب ناكدقو ةنامالاب لب ةلايبك وا دب فلس مماوملا لججال '
 نيمنلاب مهنم يضتري ناكر ذئ دفق اهلا بتوركتي كالمالا باحتصا وأ ؤ 0 1
 مدعب مهفلحو هتلواط َُط ةَدِسَع ل لينالا ىلع مدي عضوب كاذو طقف 1

 ماردلا ملخا

 انع شاعئراب ةلواطلا لع هدب مضوو نيملا فلح دنع ركحنملا رعشب ناكف +
 يراد هلا 5 لا برا دحو 3 بحاص ناك ينوئز ذ نأ كلذ بيسو هيعاس ؟ 1 1-6

 «! موزانو روما اذكمل تقون دجوب ال ةريغك هلاغشا ثيحو 20 ةلب وطو ةبعتج
 رابلا/اذكناز ةلزاطلا تبغ ةمضوو اننا 1 1 زاهج هج - ريخا قئارعثلا 7 دا

 ش فرهي نأ نود سعلر ع 4 أ راد ري

 : جل
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 اشاعم ف ينختسي نم

 اولا ِف ريرحلا ا ف يلوخد

 7 ميلا موحرملا تلباقف ةليوطلا قوس ىلا تهجون تو ريب ىلا يلوصو موب يف

 ' كانه ىلا يثيع ببس نع ينأأف توريب يف ةررقلا لح ةليكو ناك يذلا يروحلا
 |0000 روت لع قتفن اقنبا نغ اننا يل لاقف لغش قالا تآ يننا ةتربخاف
 1 " يأ( جرا ) ةجرتو ديف ةتفيانوو هيرقلا لماعم يف قنارمشلا قاوسم ةدم نوكي ىل
 ظ 0 لبقو ةيراكملا اهمياستو لماعملا ىلا ةرمساعسلا اهلسرت يتلا قنارشلاب تالوصولا

 اندالبل ةلخدا يزلا سيلاتروب يفوترف ومسوملا ر 2 1 لح لماعم نع

 سياأاتدوب يلو ترذ

 اندالمل رب رحلا لح لخدا يذلا

 ” يلالدنار و 00 51 ةئيدم نم يتواسرفلا سيلاثروب نايثا نأ وه

 ا امدنعو ةرووشملا نوبلوبان دوكوا نويلوبان عئارش نس يذلا وهو لوالا نويلوبان دهغ
 . هلو يفوتو اريك دهطضاو ةيملم نم طق يدلل حدا نعو نويلوبأ مع ضوقل
 دالوا ةييخ

 ٍ كو طل كلاغلاو الوقت ينادلاو هييا مماب ناينا لوالا
 3 0 ع اهيف يفوتو باح نايتا قس يروج يلا ث رصم ىلا ممدلاو ثوم دعن او ءاج

 7 يف ريبشلا ينابز هلخغ هحاوملا اهب جو زت ةنبا هلو اديص لصنق ناك يذلا راورأ دعا
 0 0-2 اديص

 ايل ارعث ال كاوا دج اييحر ١ رلطأ نأ دجتو يروم ىلا رويس نمخ الولاد

 2 عخسملا ةيلط اريخاف ريشن ريمالا ةعنق ل ةناخرك لمت نا دمتعاف هلت ايزو لفا

 0 , فلا رشع ينثاب رئاثب يف ضرا ةمظق هعابو يشب ريمالل اودع تراك يذلا كاملا دبه
 0 اندنع نك يلاغلا ىرمشملا اذه ىلع سانلا ةنمال دقو موبلا ةناخ را لع يو شرف

 جا 1-1 5 7 4 نا ١ ب م 14 دي 1

 نيبال د 1 0 اف

 96-2 نه سي 3 5 1 ا ا 33

 ا



 د 6١و ه4

 ةردأ ةيلع كسقن نم الو هتاود بحبي أم فرعي الو انإق م فرضت ةداراب هقتلعتم ظ

 نيفظوتملا لدبي كرا ةيري رب دج فرصخمم لكو ىف نارطم وا لصنق ئا الو 5

 اًراهالو اليل مانب آل فظوتملا لعجت لاوحالا هذه ميمجل هلال ًايتظ لمجيوءامدقلا

 ضعب عسم هيلايل ضي هازا رحقلا ريد ىل كيمدلاو دسع ىلإ رفحا اهدنَغ تنكو

 لهو اهلنع ةكرج ةياو مويلا اشأبلا لاق اع ماهفتسالاو ربسلاب هباعصأ ند نيمدختتش
 اذيكعز ةيب الفلا ةلادملا 57 يصوضخلا همداخ لاق امو سبعوا نالف هجْؤب مسنبت ش

 ثحابلا عتب ىل ةظقيب يدلاو ناكف ليلخ خا موحرملا ماني تالفكو مانا تننك
 ةفرعت مزلي كلاسلا ىنف تنااماؤ كتالذ ةمبم ال كاخا نا هل لوق. وف ةيساسلا

 را تنك ةلصاح اانرم يون وه ماذختسالا مدع نم يل ةمعن لوأ تناكفذ

 يف يغيصم ىلا ابجوتم زومت رهش يف فيصلا ةدم لجال اهبلع ارام تنك امدتع نيدنب
 لاقف تسلجل ديدش رحلاو ةطسوب موب ناكو ةمشعم ةضوا يف هيلع تاخدف اروط لبج

 نال باهزإاب ةمحرلا تبلط [ريخا ةعاس فصن تيقبف ريرحتلا اذه يهنا ىتح ربصا يل
 كدكرم يل يطعاول هللاو هتاو دل تلقف ىعتنالا ىلا ثربضف ربصا يل لافقفينةنخب داك رحلا ٠

 ًاعرفشم نام ١٠١ مفئرم لحم ىلا هجوتم اناو لبقا ال ةفرغلا هذه يف فيضا طش ىلع
 لك ئخرا يف ب ثروحالف يدنعو بهذا وا موقا وا مانا ذيرا ءاوهلا قشنةسا يابت نف

 جابترم مانا هلقا فرصتم نمزثكأ !ديعس يسفن ىراو ةناماو قدصب ينهدخي ميدم
 نوكب مزلب ةموكنلا مدختسم ةشيع نم ربفا ةشيع ةياف كمعم قبلا لاقو مسبتف ركفلا

 ةلاح يفوهؤ ربكم اولاق سبع ناو !ًرازهم اولاق كحضض اذا ايهمر ملكتي ابعسر اسمبأل اًهاذ ٠
 .ةيبفاقتساب ىثم اذاف مدع يعف ةيلاملا هلاوحا اماو مرن نمنثك' | مسوبحم اًركف حانرب أل
 غمح اك ةحلش ةنيرك !هلتب ىارز حضفلا تالذ فالخب ىثم ناو هشاعم هيلك ال

 ميشا يضرورام لاق 5 ديلا اهفع شانو ردكت لع ازا اذه عمو دجاو ءايذنالاف
 .نوراهو تاقبطلا مهي“ نم هل مدقي راصف لجر دعسا نم هئاءاج ىدعا لاش افدنع

 كهعسإل لوقاو هارت الو انارن 3 نم ديفا هل لاق 5 داو لك بباضم هل نيد
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 را رتدأ ريف فيدال كا !تمرإ , ملم

 ةمالتلا هيه سرد

 ءاسدملا ىدابمو ةيبرعلا لاعفالا شبرمهنو ةيمئرفلا ةءارقلا اىدابم ناك

 سراب ٍو ةيسر دم يس ممماع ثرفو ةدملا هدهو ريشا ةعبس وأ هسة كالُذ

 2 اهريغو توريب يف امولخ د أين
 ٠ 0 ةلالا هده غ : نم تروشو ةماقإلا نم ثالم غيبرلا ليفاو رايا دفوالو

 ىلا هجوتلاب ةئؤأتسا نيدلا ثبب يف ةراذالا سلجم يف اوضع ناكو يولاو

 ا اهياع دعا ال ةيتقو الا يام ةسردجلا ةلاح نال ةحيلصم ريبدن لجال

 4 00 يع ل 3 571 نم د 7 ةحيلل را 1 قولا ا

 و يعفي ن نا ”هدارم ناك نيا ساعا لافضرعلا يف راص ادام كاسو ىف ند

 كلذ نود لاح ن .تالو كر ناقد 1 نفلا اذه ةسا ردا .ةيفرصنملا سام ْ

 ف سدنبل وهو لخلا اذه يف هئادرقا دحا مضو ةيفرصنملا لكو وناقيف يدنفا هر نأ
 3 نع ديعأم 02 9 ةدم س كه 6 د ل مادخ يذلا وناقيق يدنا نوطنا ريبثلا

 تلطأ ريخاو نانبل يف مادختسالا يف ف يفوت مدلعل نالا هللا تكش تيحب اذكهو لزع

 ةحلصم ٍّط شنفإل توريب ىلا تهجوتو يردلاو نم نذالا

 اذ ف مركتملا رسم
 ١ قئاظؤلا لكنا كلذ ببسو نانبل يمديقتسف لثم ةئزخم ةرخا الو ىمارةشيع نمام

 ّط
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 ةالاع نك وأو هل ال 3 نال 0 انأكر ءالقعوا لوقعلا ءافعض ٠

 . ةناكو ةنسلا كلن يف ةفيظو وا ةحلصم لك نم 0 ءاتشلا لصف لخد امددعو

 لمجا نا يلابب رطخت ءاتشلا كلذ يف ينيباي ساب تركفف لئش نودب دوعقلا ىباي يعبط .

 ليلخ موحرملا يخا ن 'اكو ةيسلرفالا ةنللا مهلعا يك ةنرقلا دالوا اهيف مما هسردم ٠

 ةيبرعلا فوفصلا ىعم يعم َِض نا هتلغح ةبب رعلا ةغللا يف رهان اكو ت ثدبلايف ١ دوجوم كئموي 1

 نيساكب يف سبل ةسردم دوجو مدعل جايتحالا ةياغ يف ةيرقلا تناك عورشملا اذهو ظ

 عمجب الوا تادتباف ةيب رعلا وجنوا ةيسنرفالا اهيف لعت يحاوبلا كلت لك يف لب طقف ٠

 نيثالث دحاو لك نرع بارا انلعجو ةي رقلا يلاها نم دالوا ضعب مث ةلئاعلا دالوا .

 ةسردم ادتيي نم ةبلامثلا ةضوالا تاعج دقو ةيبرعلاو ةيسنرفالا ملع لحال اب رهش اشرف
 يئادتبا فصل ايفاك ناك حملا اذهو ابهف ابل موزا الثني

 ربطلا دعب ةيبرعلا لعب ليلخ يخا موحرملاو ربظلا لبق ةيسئرفالا ملعا تنك دقو

 غب مهي رافا دنع نوه نب زج نم سانا اهرضحي ناكو ةسردملا هذه ترهتشأ دفو
 : م كاذ ذا يل اوذملتل نيذلا ةلئاعلا دالوا نمو نيساكب .

 ْ 0-0 دب رودفام يف ةمنرف ةلود لصنق مويلا وهو كرابم كب فسوب نبا كب نامن

 قرماورسك حوت ريدم مويلا وهو نافطسا يروخلا نبا 3 2

 اننآساضتلا لايخ يروخا تاي 0000

 اقباس توريب يف سلوبلا ةرادا قطنتس يروخلا اشير يعرم نب ميلس

 اقباس ةمعانلا ريدأ سيئر ليئوتمح سقلا مويلا وهو يروا سيسنرف نب ديشر

 نيساكب كيس رجات نافطسا يروملا نبا بيبح

 بهار يفوت نافطسا يروملا نبا بوقعب
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 00 هيي سس -

 " امدعو لثشال دعب ل يناثلا موبلا يلو بهذف تومث موب رشم ةسمخ دعب كلا ضيا حرام
 7 ضو شاربلا جي رط اهجوز نا ال تلاقو يتدلاو ىلا ةنارما ثنا ريظلا ةيصرف يف انيك
 ) لراذم لعب وكلب هربخا رك اش نال موب رشعإ ةسمخ دعب ثومسرس لارا تلاه

 )دقو تومي مايا ةيناميدعب هنا يلوتف وبا انراج ربخا دقو رمعلا ىلع لدب هدنع باك
 7 قيقح كلذ ناكاذا ام ينلاست نا يثدلاو تجرت ةأرملا هذهف لاف 5 العف اذه حص
 7 لوقعلا ينيخم عم رومالا هله لثم نا تفرعو !دج تردكت يثدلاو ينئربخا امدنعف

 ”  فرعيدحا ال ناو هل ةعص الو حم مالا اذه نا اهلت لف اذا هنا تركتفاو دج رث ول
 7 لقع يف رثا كلذ نال ىقدصت الف ليجالا لوقي 5 هدحو بالا الا ةعاسلا كلن

 9" سفنب الا هركك نمريثاتلا اذه لاوز نك لف هراج ةصق دهاش نال ًاصوصخو اهجوز
 7” ىرآل انه يسلجا باتكحلا يف يرظن ديعاس يننا ةتأرعا دئنيح تبجاف هناذ لمعلا

 ١ سلف ناطلغ يننا كجؤزا يلوف اهل تلقو هيف تلماتو باتيكلا تدخلا ذئاب كلذ

 . ةلعفلا عم لغتشي الاح رضحي نا هل يلوقو يهذا ةنس رشع ةسمخ لب موي رشع ةسهخ
 7 لمان ةلعفلا عم لغلثي ةلوعم الماح لجرلا جر ىئاقد ةسمخ دعبو ةجرف ةأرملا تعجرف
 . دعبف نوفارعلاو نورمعبملا مهج هلعفت رارسغالا نم مو جذسلا بولق يف مثولا لعفي اذام
 حرملا لجال وه مك ةلوقا تنيك اكن ا زؤينسلا'ماماو ةلعفلا ماما ملكتا تذخا كلذ
 )7 هللا الا بيغلا فرعي ال ةنال بنغلاب اك نملك نوقدصن مدع الو كلذل ةحص الو

 "كاذب اًدقتعم يتب روينسلا نكلو ءالأوه لوقع نم مولا ليزال يدبج لذبا تنكو
 70 رع يتترغو رصم نم يعوجر دعب هنا اضا بئارغلا نمو هراج ةئداَخ دهاش ثدح

 داليلا ةداعك يلع مالسال ىنا يذلا روب | نيب تارواهلا تعجب و 05م نيساكد

 70١ نراك لاو هل تلق اك ةنس رشع ةسخ دعب يفوت هنا تباجافثنع اهتلاسف روينسلا ةجوز
 | 0١ بابسا نع اهتلاسف توماس رك اش يل لاق 5 ةنس ر شع ةسمخ دعب هنا اًماد كلذ ددري
 يركف حانراف يفوتو لاعلحم نم هسار َط طقس هنا تلاق هيف تام يذلا -ضرملاو هتوم

 توم ثدح املثم ةفدصلاب نكلو ينم همجوت يذلا مولأ نم سبل هتوم ببس نا ذئنيح

 ظ يلرخملا عم هراج
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 نغشلا ألله ال يلب نبي رغ نا

 لجال ةيلارجلا ةطراخ ري ميماما ساجا تنك نولغنشي ةلعنلا نا 00
 أبي يلوالا هزئاجلا خلا ثنك ام ارينكو ةيفارغجلا ملع يف علوم تنك ينال ةبلسنلا ّ

 اهضعب نع نادإبلا زيي جال ةطراخلا كبس ناولا ةدع دوي ناكو اروط نبع ةسردمم

 امنوفرعي ال نيذلا ةلعفال اًمسيبم اهرظنم نأكل
 ىلا مدحا رظنف'مواهما ديقا 3 ينبجل ةلعفلا تمدقت مايالا دحا ءاسم ينف

 تاواالا هذه امو باتيكلا اذه ام يبلأسف ةطراملا هذه ةلوتف يباب ىككا لفوث سوط
 صخشلا فرعي ةناو ناسنالا رمش ىلع لدي بات لا اذه نا اًحزام ةعبجاف هيف يتلا
 ذبح كلم يقوم نوكي ىنم ياو يرحم رظنت نا كوجرا ينباجاف توه نيح يبا يف

 ع مايا يلام دعب هل تلق م هرمع صحن ديرا يتناك دم باكا ظ
 حرملا ليبس ىلع ةنلق امثاو ةلعفلا نم

 5 ىلا 5200 لجال ىرقلا يفنوفوطب نيزلا هب راغملا دحا نا قفثاف

 سوط ثني ماما !ًراف"ةناكا نيبو رج لهو لبخأ نويعلل مسيل جلل بئيبط يداني ناكو
 "البس بح يلرثللا ةاطعاف هنادعمف 58 هل يكشو هيلا *ءاغد يداني هعمسو روكذملا
 يقوربخا يددنع لغتشت لزن 1 ةادثلا“ :تناكو و هيفوت دعبف ةنوم ندس ناو ن<اعفأ بهما

 ةموكشلا ىلا ةليسا خي دلبلا ف 1 مترك اذا يل رغملا 8 نع ا ةنداخلا هذه نع

 تلغف ام اداب ال م دلب لك يف !ًددحاو موي .الا نوثكمي ال ءالوه نكلو
 مهب ودا

 يللامدقت ءاسملا دنعف ةيقارغجلا ا غلاطاو لخشلا اًموادلم ت كك تو
 ردك للا ايدبح نأ ريو قولا سوتطل !زاج ناك روينتلا بيحارف كلا ١ د
 !ايملطت“ر ونس ةلنل نارك عم عمسإ ناكو توريب يف نيبب روالا دحنا دنع مدخ

 اذه كينح لاس روق يد هومسف اهرركي ناك نيساكب ىلا عجر امدنعو ةلوهس
 هل كلقف كالذل هبتنم ريغ اناو هرمس نع هراج يلا تلق امدنع ماس ناكل هرمع نع
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 ةديبلا هذه يه نم لزاما ةبحاص تلاسف تيبلا نم تجرخ اًريخاو اهتفرعل

 رع ترطخ الاخ ينالفلا نالف ةنبا رصم نم ينالفلا نالف ةجوز اهنا تباجاف
 الأ نأ فيك يسفن يف تبحتف يرعش لوا تمن اباجال يتلا ةداغلا ثالث

 اهروجظ بابسا رضح امدنع اهتاذ يه لزت مل ةنس ؟؟ لنم أهيف ترغش يفلا ٠

 | ١ ل1 اي] !ًوظنتسم نيساكب ىلا ثهجوت ةيضردملا ةنلا مدح اننمت اهديعؤ '
 ' لروا يدلاو ركف ناك ف يصلا لضف ةيضت دعنف اهلعتا نا يدلاو دري ةعتض
 لجوب ناك ذاو كانغ انكالما راظانا تنكو كلا ذل ةضرف اًرظنتسم ناكو ةموكتللا
 - ةغطقلا هذه لغتشا نا يدلاو ينرما ةعسنم ضرالا نف ةعطق نيضاكب يف انني
 37 عريذأ ةرشع ينبا امدعب رادلا ماما

 ا دست ' يفر ادلا نامأ ةنينجلا كش
 نوفدج .نوطنا ىث انرافا دحا مهياد تاكوو ةلعفلا نف !ًوذَع ترجتأتسأ

 ّ 0 5 / 0 بصنلا ةسددهو ناطيحلا ُة 0 لجال كالؤذو نيئسلا ندب

 ظ تنك ينيج ال طئاح لمع امذتع ناكو نسلا اذه يف انفسم هرشاعملا ٠

 01 1 ناحدق) هانيعو هيديأ كرحيو طنو بذو تذفغو ردكتب ندي هرييغشب

 ش انبي فالاثخالا 00 طز , كدا شك د ا يضم رلقتقو هتأيه

 ظ روكي ليف ضرالا قفاوب ملا مظني نا ديري وبف ناطيحلا ةسدنه فالتحلا
 مسح لق ضرالا يواتاو ا |اج طئابا نوكي نا درا اناو رظنملا هءركاجوعم طيلا
 كي كلذ ترا من ةعاس لكمارنو تييلا ماما اذه نال المج رظنملا نو
 وتلا همس لب 48 همست ال نوطنا اماو ةفاكحلا مزان ةفارظلل نكلو رثكا
 هي ال زدسعلا ريبك ناف قوذلا يف فالتخالا لمج اننيب ندلا فالتخا نا امرو
 ريفوتلا فرعب الو ةفارظلل الا تغلي الف ةفيدح اماو ريفوتلاو ةعفبمسال الأ



 3 ١ ىع د

 00 لك 3 انا انف 0 لأ يي ينتزتا يرتد

 يذلا يلا ١ نيل ا 1 0 قير و ا يفرشو يلفغ نيج

 له يل لاقو لفقلا رع مرهق ىلع يندعاس مكلم نم اعيح مكبلذو ينباغو ينريغ 1

 لك محا كالذل قفاوم تقوو نمو. 1 ف 2 لدو ةنبالا 2 جوت كدارم

 نشنلا فرش رضح هدعبو . اهاسنت جحالاف اهب راكقفالا كمي اذام 1 ذاف باجاف

 ىوملا بحي كناب ترهتشا اذا فيكف مكركمو نسلا اذه يف ربتعم ماقم يف تنا يل لاقو
 نيدلارضح مث ُهنم شئاع تنأ يذلا رابتعالا اذه كنع لوزي امأ ءام ساك يف قرغتو

 كنا فرع اذا ُهنال :اهب جاوزلا كلاكمي مل ثيح ابتبصب  ةنبالا هذه ترضن اذامل لاقو

 كببسب اسهنم سانلا دعب اذاو اهم نارتقالا ديري نم لك اهنع رخأتب اهرم ةاعتو اهبغ
 نأ كددحو ايميل :ديك الا نيياربلا هلع نما ربق رثئ دعو ةرمضم مظعأ اهرضن كاف
 اذه يف ثبشو يلب داغي أم لك يروصن نم ظانغا ت :كو يلق يف لزب ر ىلا

 ةموأقلا ةفمجلا نوكيب اهجاوزو تبطخنا ينخا نا اهمخا يل لاق نا يلا ةادم اب ذعم مالا
 اردو صين 5 املا تلعثو ديقلا كفب تر ا كاز دنعف رصم ن :.اطاقلا نالف هيلا

 "ترو اد 1 واول د اهفرعب نم لك تك انتو هيل ل تلاع ماو يريغ 1

 1 "كرا يتلا جارت ار ملعم اذه نا لوقي 'ىراق 1

 لاك ام نا يداؤذ لع يدر ش ةهركم هللا كاَزَح درع أ! م

 ناناناسنالا يف سما فكف هب نيسلت يداؤف نذخأل ال

 ثيبلا كالذ فار تذدجحو لاو ىخرملا لحال اما 2 11+ ُةيس يفو

 رات تبشو اههشاشب و اهتثيهو اهمالك 1: ردتسا تندكف نيسلاجلا يقابك اهياع مم

1١7 

 5 في 1 1 7 4 7 1

 0 أذ ]ز | 0 ز ز 0 ز 7 ز 2 2ز2ز ز ز زا

 اوصل 18يوم

000 



 8 ا و ارولا ىلا ةتافتلا 00 2 كا اللا
 7 ليزي, ناكأمم اذهو ينبقارت لزت مل اهناكاهسار يني اهيلا ةنافتلا لك دنع ناو كابشلا

 7 تثرعشاةسردم/'يعوجرو ةريخالا ةنافتلالا دنعو اهتببحا !؟ىنتبحا اهنا يداقتعال يقاوشا
 ١ ا اكحاض اياد ناك يذلا صخعتلا كاؤ انا تدع امو دولا ينذخاو ينيع يف ةملظب
 ”ترصو ناركسلاك اناو ينملكت ةذتاسالا يقافرا تناك ث يحب ردكلاو مهلا يلاخ اشوشب
 | ىراآ امدنع ترصو ياما اهتروص ىرا ٍَى ينيع ضمهاو يدحو دارفنالا بحا
 ينعنب يسفن فرش ناك ل اهنع ثدحلا متتفا دي راو اهتبأر ينناكادج جرفا

 دما مهلها اوروزي نا توريب نيئطاقلا ةذمالتال ةصرف قفا دقو ءيثب دلولا نظب. ال

 وتكم ةيسنرفالا ةغالاب ري رت يناطعا ةصرفلا نم اهيخا ذيملتلا عوجر دعبف حصفلا
 أب يرملاب وا ةفيرظ ةفيطل تارابع هبو اهيخاب ءانتعالاب يلادفا هب ركشت رمخا ربحي
 ددعل رب رحتلا باوج ليملتلا بلطف اب وب بوبحلا هلعفب ا ا < يتلا
 و تورطلا هدد لم يف ها ارمالا نم نيجأو تدهش لجرلا نال ةباتكلا ىل ص تاز

 ا راج اريخأف كلذ لع هاب ةءارمالا نم ةراشا نب ا ءادبا ىلع رساخش
 يف ةيعذملا قاناسا رب ال لزوا متلا ضعي ( صم نركب نأ تحفاور رك
 كر الا هيقيقح هب ال نال ارابتعا يندي زن ءاملعلاو ءارعشلا نم يننا أبي رال ابنا
 نه تبعتو ةيئالا راعشالا ت نلفت اره روم نكي مل( امض يحن نا نكمي الو هربتعت

 ا سرخالا لدي يبت يف تر اكأم نكلو رغشلاب قطنا نا _ثردف فيك يشل
 5 نّيبملارحسلا ةقيقملاب وه اذهو ارعاش دبلبلاو

 ا راعشالا لل هو ظ

 000 فلطرط نان لاقلا ينس اه داكللا رسأ ةيلظا
 ' ماشاا كف وهو مذ ردب / ادغ ىت - يف نع كيد

 .رطاخلاو هلوش اضرا كاف 8 ره تدتك اءيدبأنآلا
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 طفح ةثالث وا نيلعم مهجورخ دع ةذمالثلا بعيصإ ناك ة سردملا بئيتوت بسح د
 رود يلع رك لاك نيالثلا اح نم ةئسلا هذه يف تنك تيحو قب رطلا يف مهينرت

 ةيدملا يب رغوه يذلا لمرلا ةبل نوهجوتم نحنو موي تاذ رف ةمدخلا هذه لجال
 لوصولا لبقو تقولا كلذ يف ةديحولاو ةروهثملا يدج ةراح نم ترقلاب انقتب رط تناكو '

 تدجنو بوتملا ةبحل كوللا نيتانن رخا ةيدتملا ثوبلا نيب كو ١00 ١ ل
 كابشلايف ةسلاجلا ةتخا ملكبل انذا بلطو يلا برقتف كابشلا تحت افقاو ٌةذمالتلا دحا

 1 ةلارغلا هذه تيار امدنعو كاشلا ترظن كلذ ديعف ضرالا ٠٠ رس ارا كابشلا نال
 ا

 مالسسلاب ىنيحي نار توصل الا هبتنا مو ركفلا عئاض ناركسلا لثم تحبصاو يلق قفخ ا
 هجوو ةبمَح 5 تاو ةعب دب 0 تل 3 كئايح تربتناف 5-3 رووا يجرنالا ْ

 0 ولو 0 لريو نسج تاتا 00000 إ

 نذالا ناكو ليوط ءاجر هل مرا ال نزالا اذه نا كش الو ابعم ةقيقد ملكدلاب اهيخال
9 

 تببتلا ينع اليلق تدعتبا دل ىلا ترظن امددعو فوقولا لبطا يك ىلجال نثكألاب .
 6 اه ابيخاب ينتصوأف باهذلل أمم ةصخرلا ت ثباطو يلع يل جد بجاولا لآ 1

 ابلقو القع اهثغذاوو 1

 نكلو ةهيظع ةكشإ * يش لك قرف رثانا | تنك ريثاتلا عب رس ايبصع يجازم أك الف

 ًاصوصخو ينابحاو نع ينببأي ءيذ ناك ان ءي# لك مظعا بجاؤلا بح يدنع ناك ٍ
 ةطلخا ال نكلو !دج حزملا بخا ةئقو ءيش لكل يطعا تنكو يفرش سي نك ى فن

 ينب نكلو ةهزالا لحم لمرلا ىلا انهجوت اريخاف لزحلا تقون دجلا طلخا الو دا تقون ٠
 ةيسرفالا ةفللا كنخا تملعت ةسردف يا يف اهاخا تلاسف ةاتفلا كاتب اًلعتم يركذف ٠

 قبرطلاب انررم ادعوجر ددعف' ءيشب رغشي ال ىتح هتكرتف ةي رزاغلا ةسودف يف باجاف ٠
 روك ملا لحلا ىلا اساصو امدنعو ةديعب ةفاسم نم كابشلا بفارب يرظن ناكواهسفن .

4 3 3 



 5 لا
 ولعت 0 007ج ملا دل 0

 ْ مظعا اهاجو اظع الام بسشكاو رص مارفالا هدي رج بحاص حبصا هداهتحاب

 محال ياا كراك ديم يا الاثم هلعجا القل كب ميلسإ بقل ىتح

 0 ؛ لاقب
 لصح دق ام ينال لصا اهب

 . القت ريلس ملعم ا

 فيصات : عيذلا دنغ هجوتب ناكو ةسردملا ىلا اهشرفك هدإب نم روكذملا لس ريغح
 ةنسلا يفو ىلوالاةنسلا يه هاهو ةسردملا يف كاذكو و يصوصخ هدنع عتب يجزايلا

 مح ةرشاعملا بفيطل !دبج اب ايوب ناكو ةيبرعلاب كلذ لكو معتيو لعب حبصا ةيناغلا

 تاهاشنا يتلا ةيكرطبلا ةسردملاىلا باطا 477 ةنس رخاوا ينو ماد هرشاعا تنيك

 رادملا حتفب هتفئاط يلع لوالا لضفلا ل يذلا فسوب سربروغيرغ كري رطبلا ركذإا
 ٠ ثدكو اهبف املعم نوكيل مل عملا ةسردملا هذه تبلط دقف سورياكألا لعو معو
 : ب بطلا ملع نم يلناهتنا كعب و بطلا و لجال رصم يلا تبهذو هتكرتو كاده

 ةسخخ دعو هيلا لصتا ام ىلا لصتاو ةب ردنكسالا يف مارهالا ةدب رج اثنا اهتاؤ ةنبسلا
 "7 ةلع د تناكو هرئاكلا :دنكر يف تو ريب يف هتلباف هل ةريخالا يتاباقم نم ةئس ني رشعو
 | يفوت لب هلك ايف فيصلا لدف ةيضّ لجال يرم تيب ذئموي دضفو هيلع ةدب ام ىلقلا

 جاجن لكو القث تيب ةلئاع سأر وهو ايشرغبككم هدلب يف :رفدو ةروكذملا ةبرقلا يف
 ةنم ناك ني رخالا اهئاضعا

 جلف عش لوا
 0 دع | راهشا م لك نسيخملا راعشا ديعنو نيلبملا عم ممتن انكو ْ

 ” ةذل قذا مو هلوصأ الو هنزو دعب فرعا موا رعش ب نا 2 تنكحو نالف نم

 1 اعتب ردا نم رثاتي ملام رعشلل ركفلا جيبتب ال هنال هب ثرتكم ريغ تنكو هيناعم

 ! ] ةيثالا يه ينتباصا يتلا ةثداحلاف اههركم وا

52 
 ٠ اسس
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 ةكواطر مهنم نيدذلا يباتكءارق ىلا ثلؤ كرئاف يسفن نع سدقبادحا نا الف انآ اما
 همحريدللا اراوقي وأ يسفن نع اوسدقي نا ةينبدلا تاقبطلا رئاسو ةنبكو سسقو نب راطمو

 4 أب روسو رصف مع يذلا اهيف رفصالا ءاوه دوجوب ةسودلا ةيفيصلا هله ثتيغلا دقو د

 رفصالا ءاوحلا ءاهتناو ةيفيصلا هذه ءاهتلا دعبو هيلع ينرحو يدج يفوشب و ناببل ادعام ٠
0 8 2-6 3 5 

 تسل نكلو ةينطولا ةسردملا ىلا تعجر اميرادت مارال 8 موجرو تو يب نم |
 دحاو نا ياليل لس 03 ل1

: 
 طم تئطولا يسد 8 ىعوجمر

 (شئاعو نيملعملا نيب !ًدودعم تنكو ةيسنرفالا ةخالا يف عبارلا فصلا ٍلعا تنك 20
 تنيك جم يجزايلا فيصانيشلا دنع ةبب رعلاو ةيزيلكلالا هغللاب اذيكت تنكو مهلثم ٠

 نيش مفداالو ايش ذخا ال ٠

 نيزيلكنالا يف يميلعت
 ناك يملا روكش كب .محلم زي رعلا يني دص اهيف ينملعي موي لك ةعاس يل ناكذ

 كحنضلاب للعلا تقو يضقن انك نكلو دعب اهف هركذاسو ةسردملا يف !ًذيملت ناكو ينسب ٠
 ادحا بعتت ال يتلا ةيزياكتالا لاعفالا فب رصن ىوس اني انملعت اه ثيحب بعللاو ٠

 سئرلا نبا يناثلا يس ١ فص رضحا ترص دعب اهفو ةيسردملا ثاقوالا فيرصتو ٠
 ىلع ا"دهنحم تدكينا ريغ ةيزيلكلالاوا ةيب رعلا ةخللا يف ناكنا مدعلاك يلبع ناك نكلو ٠

 بيس نا يعدا تسلو دعب اهف | دج اوريتشا يدنع نومذعتي اوناك نيذلاو ملعتلاب ينص

 ماعلا ريبشلا مهنمو يذيمالت اوناك مهنا لوقال نكلو محل يميلعت ببسب و ينم مهترهش
 ةزايلا مجرتمو فراغملا ةرئاد ممتتمو نالا رصم ليزن ناتسبلا يدنفا ناولس ةمالعلا
 موحرملا ينافلاو .مهتايح مجرت نيذلا ةربابجلا ةنع زحعت لمح يبرعلا رعشلا ىلا سوه

 ماشلا يف بيبط يناتسلا يددفا سات ثلاغلاو اقباس نائبل هذي رج ررحب ناغسبلا دعس
 عرابلا ذاتسالا كاذكو اقباس دوبيلا ةسردم يف ملع يناتسبلا يدنفا هراشب عبارااو

 كرورينك مثريغو رصعلا اذه هب وبيس ينامسلا هللادبع ريهشلا



 ن1 276

 2 ا قرا دقو هبخ ل نم ةروض ةيلر نال ثفولا كلذ يي اندالب ف نب روصملا

 . تناكاذأإ نكد كماما لايف هيف سرفتتف هئوثو هزع يف وهو روصن اذا ايس ال دارفلا 1
 ٠١ ةلاملا يف هذبف ًايظع اًيئان رئانل الأنم ابيثك اًرزح ةريخالا ةعاسلا بسح ىلع هنروص
 ” اانو يابرو يس يذلاوه هنال ءيذ 1 قوف ةيحأ تنك يذلا يدح اهب روصتا يفلا

 7١ | كع هلال ةدس نيعب راب هتافو كعب هل سدقا نالا دمل لزا لو «يشب هثفاكأ ينكما
 2 ااتكذن ناو يضورف ضعد تيفو يناب سادقلا دعب ىركف حانريف هيلعو بي ناك
 5 لج ا 3 ايلا تعاانأو هناذ لثم ىن د ناك ةنال يل يقيفحلا بنا كلذ

 38 . نوكأو ممدادجا ةفرعمل ي دعب مهفلخا نم متو 1 دج نم اهنكلو 'ئىرافلا محال ةصقلا

 7” هضرعناكو يفالا دعب يداذعأ دعا 3 ادم نوكأ نا ىنئاو ينابجاو نم ا<زج تيفو
 0 نود دادزي ءادلا ناكف تقولا كلذ يف ءابطا نك ل ظملا ءوسلو خويشلا ةداعك ةناخملاب

 ' ناكمنال الاح رضخ نيدتب نم يدلاو.بلطو لسرا ريخالا هموين رعش امددعو ضراعم
 7 لزت مو ميش اهنم فلاخيال ناب هاضواو ةريخالا ةثيصو هاطعاف لقعلا ”قوفت ةبحم هبي
 28 ي دنع هيصولا

 00 بلق 5 يراقلا اذه نوكيف هلزحو هدج ثوم انمب اذام لوقي ءارقلا دحا امم رو

 7 كابر نم ىلكنزحت تناو كيلع نجي نا كدلو معي يدج ىلع ردكلا اذهو نزلا اذب)
 0 كمول يف روذعم تناف الاو يلف كلل ناك اذا ةحيتن نم دبالف

 يف نثدو ةعسن فالا ةسمج وحن عمدجا ىتح نيزج ملقا لك يف هاعنم رششنا دقو

 ةنبكلا نفدم اذهو لايثلا ةبلل كلانلا جدلا تحن القن ةسيدقلا ةسنك

 فاسالفلا

 70 ةيايدنرا وه انركذ 5 تاسادق  ترجا هدلاو نع ان دج موحرملا ةعفد يذلا علب
 ' .نرءاندلاو هعفد يذلا غلبملا اماو دقلاو سرش ديمو ”سشادفلا ن اكو و شورت ةسمحو

 5 نيشرفب ذئموي سادنقلا ن ل صلو نيتسو دحاوو ةئاغامو فلا وه اندج موحرملا سفن

 0 شورغ ةثالثب سادقلا ناكو ن شرغ فاللا ةسمخب ىدلاو سفن نع تسبدقو فصأنو
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 ةطيومسلا ةحاسلا يف ةارثا سات جن نا الو. ةزمدل كئاوخ :نيادخ ةنايأ ناخدلا برق لع
 . ليجلا ثوصلا بحاض يناسلا هللا دبع نارطملا لاب ر كالذلو دج ثوصلا ليبخ ناك

 بس هبلع دمعي نم ناكف يمايسلا ةماقم اما يبابشلا ريشب ريمالا دنع نيدعب يف ضبا ٠
 كر رطبلل ةطبغ ىلا طالبدج كيب دييعس هلسرب  ناكو ةعب رشلاب هتفرعم لكاشملا لد

 فراكو ريدغاب نب زج ميلفا يف ةتفئاط يلع دوعن تناك ةيدابب ١ روما يف دعسم ساوب

3 

0 
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 يفلا قفاروالا هده لوا قرف هدب تحن ود ام ىلع ظفاحتو موزالا ددغ 0 ّآ ابها رفاه ووو بفم تيرربفال : ا دطيستف 0

 ىرج يذلا بلسلاو نب رخلا نع امر هني انعب تظفح ب رقن ةنس ةيام لدم نم يدين“ 3

 نب زخ ملفا يف ثالدلا تاثواحلا يف ا

 ءاضيب ةيحلد الا هفرعا و 10 بأ ةينبلا يوق ىلضع مسجلا لديعم ةماقلا ليوط ١

 زي ل فاضوالا هذه لكو هسولجو همالك يف شحم سبللا فيظن ةعيظع ةثيهاذ ٠
 نالا يلا امنوددري ةب رقلا لها

 ريخالا يبق ىم

 تفرعينلا ىلوالا ةعاسلا شه تناك ل يالا خيشلا اذه ةايح نم ةريخالا ةعاسلا نأ

 رودناو فرحالا هذه يتباتك ددع يرجت يعومدو اهروصتا لزا مو ايندلا يف نزحلا اههف
 ريخالا عادولا "عدوي هبناحي يتوخاو يدلاوو اناو ثولا شارف ىلع ليلجلا خبنلا كاذ

 اهيف توكي نا ناسن الا ديري ةعاسلا كلن سما ام هآ ىوقتلابو رخالاب انم الكي ضوي
 لقعةذلو فراعم نم ناويملا نع هزييمشب ناسنالا هيعدب اكو ساسحالا ميدع اًناويح
 عزا ركفلاو لقعلا عيبضي عجولا اذه نم مظعأ عجو يأف هبحي انه: قازف ةعاش يزاوي آل
 لع: لزن يذلا نزولا نم ةلئاحلا ةعاملا ثالت يف يل ىرج ام اذهف هباذع نم كج ناتلا

 با هيلا رظنلا نع كفنت ال يانيعو هماما ١ يا تنك دفو هل هفرعا نك يلا
 دوجو م دعأو هتروص ىلع رسختتمانا 5و | أ اهاسإ ال ىنح ير كف يف ة ةروصلا كان" ا



 00 ا

 نع مسترا دقو ةينائبالا ةنبهرلا عم سيدادق ةثالثب كرتشا ةينانلا 3 2 ةنأ م 5

 ه , ةينانبالا ةينبهرلا ربدم 8 0 يواهينلا سوينا سرا بالا ةرضح ديا

 0 سوياسرا بالاريرحت : هروص

 3 ار ماعلا عمجمل 5ك اهكرع الصو 2 ةجرتلا دعب
 اسادق د دب نا كلذ نوناقو نيعبرالا ن هر نس مي مآ مو نه ليلع” لصح

 و ةنبهرلا هذه ءاب ١ ةلبجح نم نيدودعم مموبأ تب يح كلو نسلا اذه ىلبق اوفوت نيذلل

 قدقف ةدي+لا فاصوالاب نواممو ةرث 0 ةرفاو اباعنا ىدادجالو مكلابالو

 ٠١ مكعسا ديقتو تاسا دق ةثالثلا نم ماعلا عمجلا لماكنم اًاعم يرام بسح تكر ش

 | ريشلالا يف نيكرعشملا ةوخالاو بالا ةلج نم ماعلا عمجلا اذه ضئارعب ميركلا

 2 ا 888 ةبس يفاث

 ١ ١ سويئاسراسقلا
 2 يراحبت

 نوناك# يف ثالذو فاكر مم ىلا لصنا يذلا يدج دلاو يفوث هبلاثلا ةدسلا يفو

 نيذلا ةنبككلا ءامساو هسنن نع ةعزوتملا تاسادقلا ةئاق ثدجو دقو ١ 884 ةنص ينافلا
 ةرجالا هذه ىلا ةعفر دقو !دحأو اًشرغ ذثموي سادقلا ةرجا ناكو زانجلا اورضح

 1 كاك يدنع هئروصو ةنبكلا ببذهم نوناف هيف روشنم يف شيبح فسوب كريرطبلا

 01 ش هضف ني الثب البق سادقلا

 0 رشعو ةسمخو و لامع را هسنل درع ةعزوتملا ثاسادقلا عومج غلب دقو

 2 عدبادق

 1 7 رجلا ةفاد مافا كيسذلا وهو هي رقلا ةسنك ليكو 5 يدج موحرملا ناكو
 3 ةسيكحلا سياكل ةفاك نا هدب طخب ةماق تدجو دقو ابيلع ةمسا بوتيكمو نالا

 نايرثع برات شرغ #0 ةبقلا لمعوا سرملا بكشو

 ةدعو
 اذي

 - نابثلا نم دحا رسجي ال ةمنيظع ةبيه اذ دج ايقث ميهاربا يروملا يدج ناك



1 4 

 ةيعيبلا سبالملاو يفاوالا س ركب ناب هانذا م فولألا سيئرلا نم يدوصخ عضوب اًزربم '
 ناو ةسدقملا. ةيدرولا ةكرشب كرشي ناو توملا ىلع نيفرشلل الماك اًنارفغ حني ناو ٠

 ] ناك لحب يا يف ظمب ١
 ١81 ةنس رايا ؟ يف اًريرخ

 ريقحلا

 سرطب فسوي !
 ياطنالا كرنرطبلا 14
 بحومي كالو هنع ةيعرلا ةرادز يف يناتسبلا هللا دبعنارطملا هلكو ةروكذملا ةنسلا ينو : : ا 0 0 : 00 3 قو
 رئازلا ميهاربا يروغل ماركحالاو ةعاطلاو عوضمللا موز يلاهالا هب ملعب هديب سما ا

 هل ةعاطلا لثم ٠
 | 81 ةنس لوا نيرشت 5 يف ررختلاو ا

 ما يددعو تاكرتلا عدزوتب ني زج ملقا مكاح ينابشلا لياخ ريمالا هفاكس ناكو. 0

 لجر ةكرت عيزو نيزج يداو ىلا هجوتب نرا 4 هفاكب ليلخ ريمالا نم ٠
 : . ميهاربا ةإ"

 بو ةيعرلا روزي هللادبع نارطملا هلسرا يناث نيرشن ١5 يف 1876 ةنس يفو
 ةيبسنلا وا ةيومدلا ةجيزلا هجوا ليلختب شيبح فسوب كريرطبلا هفّرصا 865 هنسراؤا ٠

 يذددنع صأي دوجوم وط م عبارلا ه>ولا ادع جاوزأا دفع لبق

 رثاز يأ توبدرب اموسرم ها يركب يف يكريرطبلا يسركلا رتافد يف دجو دفو

 نيزج ملقا يف ةبترلا هذه ذخا نهاك لواوهو
 :اذنال ةاليكو شيبح فسوب" كريرطبلا ةماقا 1857 ةنس ناريزح ٠١ يف

 ظ ةشومتم ةسردم
 لوأيا ؟ ٠ يف ررسحم سضأ بجومب هللادبع نارطملا نع .ةيعرلا راز اهتاذ ةنسلا يلو

 دومه

5 
54 



 ادرعو ل اطال ةللسرا نيل نسي ل نا مث
 1 ميج لحي ناو ني راطملا ناطملمو هناطلل ة اظوفحنا ايباطخاو م نم

 ذل ظوفغلا ترا ىت - كك امنهف يسئانك كح وأ بدأتو علام لكو تاطابرملاو

 عد ةوربا نيبتبابا دش هروشنم 00 نينورخلا ادع ام نب راك ١ 4 رلبلا

 ظ ظ 0

 اهيف يتلا 'ثاروزنلا ادع اسم نيميب ةتبثم ولو .تاروزنلا نم ,اًعبار

 0 ظ ربلل هارد

 امل+ بنذ نع ةرداصلا اهيف طقاسلا زاجتالا عيج يكريك الإ مسني نا اخ
 ازهقلا نرد ىوس امنع جسفي نا هل سيل صقن نع ةرداملا زاجتالا اماو تلاكأعم
 أ نييكيريكاالا نمنث وا ةحوضفم ةنباب نرثقا نب قمل زتااو ةينملا صقن نم رداصلا
 ١ لوقت اريخاو يسفللاب هنذأت ال ثالؤ الخ امو ابقسفب هدلبث عم هتلر عم ةجب زلا رمم رشا

 7 عسم لكو تاطابرلاو تامورملاو اياطخلا هليس نع نأ قوس ءالعأ 5 ذ ام عيج نا
 الدلو انضوف دق ناميالاو تاروذللاو ةجيزلا عئاوم ”لبحو ياك تدان حو

 ورياك الا تاغط ن هنآك ياو ناكم لك ثكالؤو طقف ةنوثلا ربدمب هنم ”لخلاب روك دل

 اوناك ةيعحوا ةنبهرو ةبوخاو دالواو ءآسلو لاجر ماوعلا تايغطو ينوناقلاو ينالعلا

 | ٠ ةقياللا ىكاخالاو تالباكلاو دبامملاو ثويبلا يف ليالا فصن دعب سدقب ناو
 ' مو هسادق معنب نمو ثاذ دعب سدقب نا هلف دحاو مويب اهب تاسادنلا تررككولو
 اهادع ام يلا يللا مايا ادع ام ةسيدنكلا ةيصو مازلا ىني هتلاطب ةبجاو ديع وا دحا
 ”ةكلواج ناب هانذا مث ةروكذملا نك امالا هذه يف هبلطب نأ ايتسراخوالا رس لوانت ردقب
 ' ثوبيلاو تالباكلاو دباعملاو مياذملا لحي هل يلا اك ةندم دجوت اهيح حباذملاو سئانبكلا
 علا وأ طابرلا اذه نراك اذا ادعام يصخ#ت وا يمومال عنم وأ طابر يف دجو: انيس



 كريرطبلا سرطب ظ

 يك اطنالا ظ 0

 يتدج تناكو يليجنالا سامثلا رم لسبق البق نيرشعلاو يناثلا نسب جوزت دقو
 طابض دحا هيطع اغا سراف مادقملا اهن» نيساكب نم هيطع ةلئاع نم ةروصلا ةعيدد '

 (ش يلا ردنكسا مهنم هيطع نابيش دالوا !بنمو ابيف لخدا نم لدار ةينانبللا ركأسملا ١

 اينلا ١814 ةنس ةاش يتمع تدلو دقو ةراهتلا يف رباعم وهو كيدكملا يف ةراخ حتف
 "ا .ةنسش زوق 8 ىلإ تاع :

 ةبس يناثلا هد ٠ يف سبح هسا رخخآ دلوو ١818 ةبس رايا 1يف يدلاو دلو . 1

 اهرمتو هلا اهافوت تبيسلا ةلبأ يناث نيرشت ١ هيف ١ 857 ةنس فو | نيدَض فولو 81 1
 هديك ال هل ال يروخلا ُُط ةميظع ةبيصم تناك هذهو ةيرس ل“ يدج رمعو للي 1

 نمار ةجوز مسج ةامسملا ةقخا باط |رافص هدالوا تناك شم و .جاوزلا ثالذ دعب

 دالوالا ريبدت لجال ضوعم هيعمأ دإو أهو د 0 ا

 تنيكلا جاه ل0 يناظو لم

 هنمكيي الو لايغ بعاض حبصي يذلا جوز نهاكللا ةشيع يش ةشيع ا
 ةييهوأ نارطملاوا ةموكسملا لبق نم شاهم كالورشبلا يفاب لاو ١ ا
 ركشا يندكلو ةدملا هده ليبجا ربملا مزابف هنيعتو هدالوا ركل ملام انابعت ىقبيف ىرخا
 ْ هلع ءارقلا ضعب اميروا دوجوم تنكح ا يدح جاوز الوا هنال صالا اذه

 ناس الا تسحب (نيكفر هحاوز 1ك ضعبلاو هوحه نم ايحرتساو جوزت 14 هئبل 3 ا

 بشي جوزتملا نهاكلاف رخا بزح دنع ةكالمو بزح دنع ًاناطيش نوي نحاول |
 جاوزلا ممل لاح ةمدخت ةمداخ دخأب قرمشل | يف ةبرحلا مدعلو ريذلا ركفا يربو سفن

 يواعد عي فرضي ناك ثبح ةنئدملا ةعب رشلاا املغتم يدح . مزيل ناكو

 )11| | |]|017 نتنخ 0-00 اذ اذ ا
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 ١ الا يف 537 7 1 0 . نه اهرا جر 0 1 الار مهاذحو 57 نه

 زا ثيقولا ىلا ةناوب تاق ؟ حالصا لمع نكمي ال يركف بسح ىلكو ةريدالا نيرثك |
 الغي تايفشعمللاك فائرالا هذه نم ةب ةيموم مفاعم ةفياطلا جالوا نك بط

 : نإلا نم هوربدي و كللذب ءاسورلا 1
 راب او 7 مادقاو ' دس وذ ةريشلا يسوب لضانأ ةلاعر ةنهرلا يف دجوب و اذه ّْ

 اريددلا مارفا ربدملا ة ةرمفحو ماغلا ءاسورلا مهنم بادالاو ةنايدلا اومدخو اهوسأرت ينلا

 ءانب لكأ هنا هرثآع نمو ةروكشملا راثالاو : ةرورإملا لامعالاب ةرهثلا رئاطلا يللا
 ”ريدرمع يذزإا شايع وبا نيطسغ بالاو ةسردم ةلعجو رمقلا ريد يف ادعم

 5 0 دعب ميركل نس نوربثك مربغ دجوبو ليج زر ُط ةئسلا وله يف

 0 مهرب ىدوملا هس لو

 د يمول خيرات ركذال نكلو ( اعلا مهم هل خي رانك سيل يدج ةمق رك ظ

 1 . ينقحلا نهاكلا لاشم كالذكو مهح الطصاو اهب صاواو ةئراوملا

 5 00 لا ؛ضرم وه ةيسردملا أنتصرفو ةئسلا هذه بئاصم ةلمس نمو 2

 7 كري رطبلا ليكوواحلا انح نارطملا هماس اليخ عسا ناكو 41 ةنس موحرملا دلو 2
 را 14 ه ةئس طاش لوا بس :يراقو لتام ةيلرب اساهش اقل -

 ذل نارا توسبكلا ةجرد ىلا هاقر كات هتمايس لع تاودنم سمخ دغبو +
 ل هقيقرت 0 ا ودلجو ةبس ءزيثع تيس كاذ ذا هرم نلكو كرب رطب لعل هيف فا

 17 نر

 ايلرإ نيكي نافطسا يروملا نبا ليلخاندلو هيلع ديلا عضو لبق دق هنا 230

 يلياسرلا ة ةحرد ىلا ٍينادعمشلا ةجرد نم هانعفر م رازا ١ يف ينادعمشلا ةحرد ىلا

 ءادبشلا قع ديعال "زايد كاذ و نيساكب ةيرق يف القت ةسدقلا ذم ُّط يليجنالاو

 ظ ::الا راهن مول يناث هنا م عر اذا يف نيب ونق يمركحلا ريد ةسينكا يف نيعب يالا :
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 قيام تلف مهد ّث 0

 ١ 1 1 ا ا
 يكشنلا | يله اال اوحا:نومظدب و كريس نوسشفل 3 4 260 امهفالجيو نرفلا ا

 هن )١5 #
 مدع ب نيج يي سس ممم سم دج دس بدم سعت .بمح ينس بس لاه سو وسرت سو و و يت مي سس

 . تو من مل تمل نأ ةطنملا ةبحن رماطلا ليغنالا لاق كيب |
 كتايدرلا يشن بيس سدقإلا بالا .يلبق نم نوصحاف رضجب 58 ةنس يفو

 ءنوراملا جدبهرلا اهتبل
 ام ىلا لصتاو ةمظملا ةيمور يف سدقالا بالا افا ميكش ثوص ىرا يل ام

 سيسلرف بالاو روراي راغ سوتكيدانب يئابالا هتمشن ىلع ىلاو سدقلاو نيربنلا نيب
3 

 عيب مل اذام متيئاوق نم الذ له ملاعلا يف يدوجو لنم اهعمسا يتلا لقالقلا هلهو
 منك ام اذا ماما متنبهر نروناقف لاعفا اذكم لعفت اينرإا دبس ىرخا تانبهرب

 يلع علطب اشنفم موي لك ثوعدن الو مي فرشا 'هوكرتاف هيلع اود نوردقت 2
 نم دب ال ةنال مضعب ىكعلطابلا ءاعدالا نمو دقحلا نم كتيب ام فرعبو مروماو ملاعا
 اذام سوميلفا وا سوبيلبف انوبا اهبكحترا اب ولذ مدقي نا ادح بالا وأ نورام خالا
 ام تايكشنلا هذهلكو مكاسور متم تدشس دقن ذئيح سوتكيدادب دنع ؟ماقم نوكب
 لضافلا بهارلا قناع ىلع رين يف ينلا ةساب رال بلط الا يش

 اهنم ءيش الف كلذ فالخو ريقفلا مكافاعسا نيب مكأيفشتسم نبا مسرادم نياف
 كشعب ىلع ييشنلاب رمت نوضمت تاناسحالا هذه نواعفت ام ضوعف

 ناك نا متابهر لضفا م نالا ميل نيذلا ماعلا ءاسور ناف نالا ؟رذع وهامف
 نابهرلا تناك الو مهيلع يشن عمسن مل ةدملا هذه لكف ةينوطنالاوا ةيبلخلاوا ةيدلبل
 هلعن سيل ام لكءنوءاطي نيصحافلا نم ةمغط نالا ىرن كلذ عمو هذه لثم ةحار يف
 ةعفان نيناوقي اهريغ لعْخيو تانبهرلا هذه انل لحي نا سدقالا بالا نم مجرتسنلف
 فورصملا نم ءيش لم ءاش ىتم ناو امهارد ملتسي ال سيئرلا لعجيوا ةيناسن الاو مه
 باختلا ناو هسفن زيردلا نم نابهر ةعب را نم نوكم يريد ساحم ةروشمب الا هفرصي ال
 نوختنب نيذللا ماعلا سيئر و نيربدملا نم سيلو ةيمومعلا تاوصالا نم نوكي ءاسورلا
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 أباك لمآ سل نكلو لضافالا نابهرلا نم نيربدمو , نيام لعجو نين دنبل اصوصخم اريد
 ١ عئانص ثالث نابهرلا ضعب اول ةاح يف نابهرلا نا ماعلا ؛ ءاسورلا دبحال تلف دنو

 1 يقر اج ميعزلل
 3 5 نوشيعب يتلا مهكذلما رثبكك ةعارزلا لع لعيد لكل بهار العب نا لوا

 ١ رع اديك مبدل
 1 . هلاطعأ ةيف د ضرما ةمدخ نابهرلا دحا اوملعب نأ ينعي ىضرملا ضررمت ايلا

 0 يقم 5 نايهر ضعإ عضوب نوكحب كلذو اهفالخو حورس طبرو ةيودالا

 ىشنسملا اذه يف نوبرزاعلا هلعف 5 3 ةير زاعلا تابهار ىبشاسم

 ١ ' نوفرصب مث : ةدابز مهفاكي ال كلذو خبطلا ةعنص نابهرلا ضعب اوملعي نا اَنلاَ

 " هذيهف مدقلا ينابهرلا ءاذغلا مخهتوا لمحتسأ نا رصمعلا اذه ءانا ةدممل نكمي ال نال
 ١ اكان ةدعم كبلت وأ ضرم يف عقو اذا ون لع نمؤي نا بهارل نك ةيكأ

 7 ضرم اذا نابع اعئاج تومي نا رذنب لف رقفلا رذن ناكاذا ةنال ًامودخم اًناصنم هسفل
 ول ةدم اهب نيعتدش ىتح اهب مثاردلا ظفحت نابهرلا لعجت ينلا يه رومالا هدب
 ىلع مهئيشو نابهرلا طبظل يرورسضلا رمالاو اًريخخاو ةدعملا كبل ةدم ءاذغلا ربختو

 نيدلا ءاسورلا نم ءاجرلاف حاطصي مل نا ةنبقزلا نم هدرطو بندملا صاصق وه نولاقلا
 0 امر يا نع ةئشانلا هذه.ينااقم ىلا هابتنالا .دقعلاو للا مدي
 | ةقرط كيس لمعتساو ىنغلا دجو ىتمو ل يع امال اهتفئاط عب ريخ مظعا لمعت

 6 بسلا هلعج يذلا يناثلا برلا اذه نراك ىتم اضوصخن ًايئاحت لمعي ةي ريحلا

 ١ لوالا برال ًاعضاخ
 7 كاذبو اهايا ةملعيو هريغ ىلا ةايضفلا لقت نا ناسنالل لئاضفلا مظعا نمو

 ةحارلا نوكت ال بعتلا نودب و ةنج ايلا حبصتو ةنسملا ىدابملا مودتو ةليضفلا مودت

 1 70 را نكميال ةحارا لحمو ءامسلا يف نودوعوملا نحنف ةداعسلا 0 اقشلا نودبو

 ا رظن كتم نم نال ةرخالا ةداعس انل ثبثيو يقيقح اذهو ىلبو تمن ملام اهيلا لصن
 ريصلا نم "ما روما هياع تكرم نكن ملام هاج بحاص وا اًبيبط وا املاء وا اينغ الجر

 ٍك تومي نا همزايف لبقتسملا يف هتحار لجال هنمزو ُهتقو فرصو هني رحو ةسفن رهقو
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 0 هيغ نانال نال ا لمع نم هنعاربف ل 08 000 7 نول ةينللا
 1 بوبحم هيث لكو بررقلل عفلو ريخ اهي الا هليضا نم امو ناوهطلا ك كاذكو نامسحالا ٠
 اعاطب الو ابخي ال ةليشف اميييف سبل ةسايملاو نيدلا ناكولف هعفنل بف ”ايندلا يف 1
 . هبحا سانلا هثبحانم نال سابلاو هلأ نم انوبحم رصيف ”اليضف نهاكلا ن نر نا ليالافا ا

 سبل و انلجال عيارمشلا لك لعج ىلامت ي رابلاف هللا ةضْعبا سادلا ةعشيبا لك "ردو هللا
 ا قهر هنيضو و لعج 1 انم هنايح م ا رق الان كيلا ا 1

 0 ريغقت باشلا يف ىرتن ايعياط و اينذأ ن 0 ايظع اًريثأت سول 1 كفا 1

 ' ا خامملا بسم يم رييغلل هنأ «”ينالقلا وا ينالفلا طسولا يف ذ ناكاذا هتشيعو نابل

 20 نوريختب ةدحاو ة هيبرتو ةدحاو دالب يف اودلو نيذلا انرالب نابش نا ىرت كذا اًنابئاو 3

 . لياربج بالاك ةيعوسلا ةنبهزلا اواخد انم اًنابش ىرتف هيف نولخدي يذلا لحلا بسح .
 اسكر نوكي نا قمتسا تح نييعوسبلا ءابالا ةريغو اماظتناو طاشن بستكا ةئاف هدا
 - اولغد اندالب نم ءآبا ةمج اذكهو تاونس عبس دم ةيعوسلا ةياكلا توزيب ةسردمل 1

 مابالا عم لخو انمج نبا وه يذلا يروم ريق بالا كلذكو ةلضأفلا ةنبهزلا هذه يف
 كيسا مجريدا َّس نر نوكت نا قس قح مهلئاضف بستك او نييرزاعللا 0

 2 2 ا

 0 9 هنم ب 8 ةسردملا ف نو كعب نادم توريب اما

 ل انكأم مهتم دن 1 للف مولعلا اويستك 0005 ١

 ”لمسوتملا ةرادا يف ينتعا دقف :يلالا كيوملا سايلا 0 طيلا ةطبغ 0 1
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 ا هللا 0 اناا لكلا 6 :دفاعو يبدل محلا 1
 1 هلع راقيحا دنع طقست ةطلسلاو هعطلس تطقس ينيدلا طلسنملا يف كندلا .

 هلا يب ةئيملا داسف لصاوه راقتحالا اذدو هعطل» نوناق فلاخ ىتمالا رقدحيال

 0 ١. نكمي انايحاو: اهريثأت لاوز ن مر نار رظلاو ةواسقلاف اهماسقلاو
 لاو داسفلا اماو عفان ضرعغل وأ يوم حاصل هيف رذع داحيا نكي دق قوروملا مدلاف .

 1 5 اناسخالا يم داعو د نيقس» ماقلا راعي بنىع : كاف اهريثات هلاوز 8 5 1

 للا نيعا يف رقتحم قسافلا س.ئرلا نال ريشا :ةييدلا ةطلسلا ضرشلالا |
 .ناادلق هوا اسقلاو مللا ردع الذم كاذب رذغ ل سلو عاطي الو م 3 :

 عدإلاو تاقاقشنالا لصاو لصالا وه لب. ال سيئرلا قسف نمرثكالاب ن
 : 0 كراك شرأ 8: رهن ةلماب 3 1 |ميعب ايد 0 أ كذإ 8

 0 0-0 75 اينو 0 ا تملا لا 57 بيك لد م 3

 دعا قوحتلا اذه ل زك ١ نع كابن يذلا بيبطلا نادر ك1

 دوعت الو با ذك شاش ااه رو لا كل الذ ركئايح ةنع لوقت اذامث
 8 سانا دجويف ةعبدلا سك ال عئاصلا ةطاق نال طلذ كلذ نال رفق لب
 ايس نما ام ةليفاحم رثكاو 1 اه رثكأو ماسور نم نيد

 1 يراد 2 مهوعشو . ريخد نسب نيثدتبملا لَخْوِب ناب حالضالا اذه نوكي
 نسل تراو ماقملا اذه واع موسبفب 5 يش لكلب مز ةدك رمان نأ او داناو ارلعتا ىو مثرَك نم ني. رشعلاو . ةساظأ ن س اغلي نا يلا بذيل !او سردلاو ١ لجال



| 4 

1 

0 
 يل

 نوكت ةيلصالا ةبب رتلاف ناسناب سيل تسب ال نم لكو ةيب رتلا وه لملا اذهانلع يزإاو ١
 الا اهاخدي ال ُةنال ةنبهرلا الو سرادملا هيبرت ال هتبب يفىبرتب آل نم لكنال تببلا يف ٠

 ماوس ةبدوقلا لاصخللا هيف تسرننا رمعلا اذه ين:نوكحيف هس سار ١00
 وا اًرخن اًبشخ ىطغ ءالطمك الا نوكت ال دعب اهف ةيبرت لكف ةيدروا ةنسح تناك '
 ءالطلا اذه لوز ناك يس يابوا نادتمالا دنع ثيح ًاعينش ابجو ثطغ ةرمخ '

 لصالا فشكش و 1

 ىرغلالا تابسالاو ضاصقلا .نم :فوخلا وه نيناوثلا لظفس بالا 000
 نمقلاب رثبلا يف

 ةداضملا بابسالا عينج اعماج نوكي هتنيهر نيناوق فلاخلا بهارلا انظحال اذاف
 ؟الاو بهارلا امهيف يمنحي ناتجح دجوب و نيناوقلا ظفح يف اهانركذ ينلا بابسالل
 سيئر توكش اذاو هلودلا ىصاع كنا كدع لوقب 5 اح توكش اذاف نيكاشلا دض
 كاملا اذه نم رثكا كدبدل بحبو كتتلودل نيما كنا عم نيد الب كنا لوفي بنيد
 حالصالا ناكما نوئظي ضعبلاف دعب ايف هلوفاس 5 ثاذ يل لصح دثو بهارلا وا
 نهرضالاو اشيا مهعم اسولو نوضرقني ثيح حون نافوطب الا يددع حالصا ال نكلو
 ينغلا نوربتعي مهناف رامبتعالا بابسا مههف اوري مل سانال اندالب لها رابتعا وه ثاذ
 لك ناكل هتلدزرل لي زرلاو هقليضفا ليغفلا نوحدمي اوناكولف ”ةقرمم هانغ لصا ناكولو

 ال اًورفنم قراسلا وا لي زرلا توكي ثيحي هب رصاعم راكفا قفاون ةريس ريسي اهسبنم
 ةئيسلا هلاعفا راركت نع ةعنمي امر اذهف عيمجلا نم اكو رثمو دحا هرمشاعب

 اندالل يف مساؤلا
 مهعفنلاما مم عل نوعضانم لكلا نال اندالب يف ةسائرلا توم نم بعضا ءيشال

 ثوم ال ُهناف لاف د سئرلا ناك اذاف ممر قفل وا مهلوذل وا ةئف

 ةيينيدلا نيبرتلا
 ةليضفلا هالك قف مزلبو قلاحلا ةمحر اوقختسيل ةليضف باوصا 1 سانلا لفغج يش

8 

0 
 ا



 0 ل

 تلا د | ترد د كنا لا يف لغدبو رتفلا رذست امدنعو ة 0 هلق ناسا قلل
 0 3 قلم راك سانلا ٍنع ينغوه نمف سادلا نع ىنغتسا نم ينغلا نال

 ا رابتعا لكك نم لوزي امأ ةعب رالا هذه ةتاروذن بهارلا فلاخ ىتنو
 ١ 8 : ' ةنع نالملا د كفك وأ هحففبوأ هرج نم مالإ لهو هل

 ظ ١ كتف رفق كروذن ىلع ةظفاحللا لجال مركت ةلاخلا هذه ىف تهارلا اهيا تلاف
 7 سلا ضعب دجو اذاومودصلا ىدل رهظت اهناف يصاعملا نم ناسنالا خي امع اًرهتو اهابا
 7 آمهف كارتشالاو ةلب زرلا هذه نونسحتب مهنال الا كاذ امن ةلي زرلا بحاص نومركي

 ١" بيترتو ماظن لك ظفلخ بابسا يف فعضلاو فوملاو ةيبرتلاو لقعلا ند لكف

 ١ ظفاخي كلذك ينم يريغ نع ظفاحي ينالفلا ماظنلا نا ا ضخلا فرعي لقلاف
 1 يلف نع يربخ عنج كلذك يريغ لتق نع ينعلمبي ماظنلا ناك اذا الفم ريغ ع نه ينع

 - ضرغلا عن نال اضرغو ةوهشو امارم نر ماظنلا اذه نع جرخا نا يناجي :يتش لكو
 ١ قاح دقذ ا ةذم القا 52 يذلاوه ينيقطا لفاعلاو ناسن الا لق ال

 0 هنزغتو أب كي رق دلاو يفوت اذاف هل سبل هربا لدعلاو ةخدلقلا تاننالا
 ' هس رمالا هل لدي نامزلا نم ةعاس دع م يذعتب الو كنس ال ةارث ميظع ينل

 | الو ةهدلف لبقت ال هلثم لهسعتف هل قلق كيسدلا هدفن مالكلاب كب زعب و كراج يقايو
 بك ال كنسدخ نيبو كنيب نكحاو كنع نيب رغ نيدثا نيب لدعت كلا كب هب زعل

 فدلقتو هلل ىلع مكح نفوه ينيقملا لداعلاو قيقا فودليفلا لجرلاف كيلع لدعلا
 0 بف 50 نف يقيبةحلا لقاعلاو لقعلا سود ةوهشلا نا انف ام جاف هلئببضم قده

 ضرغلا بعاصو ىنشاعلاو نونا مذ لقغ ال هل

 او ةينندلا ةديب ركلاف ةيسلعلاو ةينيدلاو ةييذالا ةيبرثلا يغ ماظنلا ظفلن يفاثلا
 ... ناك ذافةقيقطاب داةتعالا دلوتةياعلا ةيرغلاو ءايملاو فرشلا دلوت ةييوالا ةيبرثلاو زي بفلا

 * نم نال ثانوي 25 نه لوا نك : نوكم اذامن تايب رثلا ود نم اب لاح ضف

 تسلاعفا كدوب ةلاوه ثالؤ 7 نا._هربلاو ءايحلا ناويحلاو ناد الا نيب تازابتمالا

 )0 ناويماف ابلغ هيك يف انني فالعشا دعوي 5 ناونبللا نيب و انني ةكرفشم ةيلاويص

 1 هلعف ددع ريغلا نعرف تدل نيو ناك يا ماا ثالذ لعب هلا قرفلا كلو الث كود

 101 00000 7 لير



 0 نال سانلا ف كود هلا ظفح هلق 1 نآكو نيلوزءملا ءافذتلا دحا ل

 / ات )م هلزع كعبو 01 هروزتو ةلوح سانلا لك تنك 0 5 نك اندم 1

 اهيل ةجانحم يه ينلا ةعب رشلاو تاماظنلا ىلا يحتلتو مركت سانلا نا يحاصاب ةتبجاف اذهأ ١

 ”ايمارو رابع مسي ةفيلولا هذه لتي ناك نال ل
 بهارلا داتعي ببس فال

 كراثو ايندلا تاباغ لك ترغ در 40 خا صخب نع عمسب صخش يا 01

 ماطحكران هتاوهش لع اح هريغ سماب الا اهنم جرخي ال ةعموص يف سان سباحو اهئاوهشا
 - اقيفع اًريقف نوكي ناب سانلاو هللا ماما ةمظعم انه فلح دقو هريغ رماوال عئاط ايندلا
 تاور دنع مكحرت أ همركتو ' هربتعتو .صخا امله سن ال 0 رت ًاعئاط ٠
 رارممأ يلمس ةفعلل هردب و ريقفلا لام 5 كالا لط ةقنما دق رقفلاب هرذشا كيف نعل ١

 بدسل و 3 هفالخا ةسارش 0 مآ تدمأو 0 ثا ةعاطال هرذت بسلسلاو كتارماو كشنبا ْ

 مارك لاو رابتعالا اذم ىلا نيا نم ةناونو هيلا برقتنو مح ثرص عضاوتل نأ
 ا ناك عضاوتلاو ةفعلاو ةعاطلاو رقفلا يش ةعب الا 0 هرودن نم سلا نصتلا كط ا

 ص 0 ال نم وسه سانلا دنع ربثعملاف كنع اًربق هل عضت اما روذنلا هذهاتظفاح .
 0 تام:اذاو هتوم مز الا يدق عرار مهنا ىرتف اهماطجو ايندلا ظ

 لجالاهلها مجازي يتب اموايندلا نم جرخ صخشلا اذه 1 الا كلذ اس دع نا
 الا محازي 0 نم لكك الذ لذمو لكلا هريتعي راصف هنم دسحلا

 نيعطاق اونوكي امددع صوصللا ىرتف مهمحازي ال نال ةنومركيو هنوربتعب . ميبلا ىرت ٠
 هانصع الماح ادهاز الجز اوار قمو ةفولتقي و نوبي اًرجات اوار اذا قي رط '
 . ودهز ةحبشت هذهو هاعذ باطتو هدب لبقتو هنم برقتلا 6 ةالماه اهيلع كر

 .لرن ادلشيعم نال نوروزعم و اهماطح ىلع محاز ” اينادلا لها نحن انكاذاف ٠

 ةمحا زماب قح كلل سبل بهارلا اجا تنا نأ .كلو رثك ا انمحاز | لكرثا | ءادعا ايل ىرنو ةمحازملا



 اولد 0 كالمالا 0 نيذلا مثو ةمارزلاو ةدداهلا يف نابهرلا لغش 2

 7 هزلاو ةدبعلا فشنل ضودح ممنبلاوف ىلع ةظناشلا لك نوظلاجب ةبنلا ةاطبسإ

 هربا مخالا هميسا نيساكب نم انهار ثفرغ بانو ةرب دالا نم جورتخا مديسعو

 0 نيساكي ةدلإ نع دعب يذلا ةشومتم ر رديف ةنيهرلا ف ةنس نيعب ا يتب ينيساكبلا

 ةدحاو رم هدإب 1 مة ةيس نيعب رالا يا ندملا لد لك فو ةعاسلا
 7 ع واكو

 7 اكان كلذو ةسايكلا لجال ميجا ةدم يف الا ارئلتخي ملو قافنا لكب

 -نااوأ يلودرلا يسركلا لبق نم ناك هاو هس ميه ىلع لكوت 0 نال مهعم ٠

 0 0 نم سبلو اقفارم هاري نم اماع اسيئر ميقي ناك ةفئاطلا كري رطب
 هب رشمو هب ز> نم ةريدالا ل , ناك سيئرلا اذهو تابارطضالا كاذ ٠

 8 7 اًواغم ناك نم نودكاعي اوناك لب ةرادالا اونسجي مل هاسورلا ءالوهو
 ْ تايكشتلل اممم ناك ا ذهو

 رمال يس راغشناف رمالا لطب ةدع جرخ ىتم اًثوناق رما لكل لعج ىلاعت يرابلاف
 هئان ةثالثلا هله دجا ناك ناف قروو ريحو مف كزأ كمزاب ؛ ةيانكملا تش هلم اذاف ةطيسبلا

 كو ايف نم كلممد كالبت اهطخ نع تجرخ | اذا ةيدب دحلا ةكسلاف ةبافكللا مث '

 : ةيناسلاو ةيعاؤجا 0

 انراق ترظن ةنمزا رولا تيضر امدنع كنا نم بهارلا ةرضحاي دب الف
 فنرا اهي و نوناقلا اذهل اعضاخ نوكت نا ذئنيج كدزلبف هل عوضملا تدراو يماسالا
 عبتو ةنع جرخ اذا نكلو هل ةعاطلا مزليف نوناقلا اذه ءارجا ىلع ظفاحلا وه سيئرلا
 لصالا اهرو حم نم جرخت يتلا ةيدد دحلا ةكسلاك ةعم كطقسي و طقسيف هتاوهش نوناق
 !و لمعلا اذه نوناقل جاتختو عضخت رشبلا نرال لمع لك يف لق اذكعو
 روناقلا رابتعا نم ناتي ' صاختالا ا نيناوقلا هذه نيملسملا صاخت الأ

 ْ هيلع ةظفاحملاو
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 سسقلا سر ناكو يردن تقي بلح ٠

 ايعش رام ة ةميهرب ةماعلا كنعو ا |يمسأ كلذاو سوينوطلا رام نونا ارزخا |

0 
 ظ
 ش

 حلا 7 اخضر

 اصمم ابل قوطنالا جييهرلا ١

 0 الاب 0 5 لبجارخأ ل ةنبهرأا 0 م

5 
 ىل هج دالب نم شمت“ هب رق نم حلا نايل سف
 عطافلا بابش تي نم ركب رك هللاطع سيلا

 يرشب ةبج نم نوغزب نم يموم سرطب سلا
 نما تادبعب نم يبو# سقللا

 رارطي ىلا ررلب نارطيما روك لملا ريدلا .ناكو شيما طرد يف سس ءالوه ناك
 نم لاقتنالاب نارلعملا ميرماف روكذللا ناهلس

 نيسقشإلا عمبتجا م 1 هون مهي يح كعب و رول | ناكسيذلا اناموب ايهش

 اة ١ ةيس ةينوراملا سرادملاو شيطانالاو ةريدالا عوج كاهو

 او ةسردم *١ شطنا . 4 هلا

 يعبجالا لوفر فسوي بالا اهيلع ماعلا سيئرلاو
 " ةسردم ٠١ شطنا ا١؟ ريد ةيباعل

 نزاملا شب ول سدا يتابالا ماعلا سيئرلاو
 ؟ ةسردم 7 شطنا 1 ةينوطنالل

 يتادبعللا ليونابع سلا ماعلا اهسيئرو
 اريد 2 طيمود رام ةنبهر

 ؟8 سرادااو ؟5 شيطانالاو 77 رايدالا عومجأ نوكيف



 :لالاففملا
 0 ا

 : ا 55 كادلإو سويلوطلا سيدنقلا ماب ةيهرلا 04 .اومافاو لوالا مم يسيل

 . وراك نابهرلا مهننا دقو مكسالا سبل عير لا نيرشل ٠١ يف ةرم تاوبس ثالل
 | عشا رامربو ارذخا ١١65 ةنسيفو ليمالثو سوبئوطملا رام نوناق يلع مهدولا# ارجو
 ٠١ يلو يلع ارق هللادبع اًمسئر هيلع اومافاو يرشب ةي رف ءاذح سدقملا يدارلا حاسيف يتبل
 37 34 دعن ايف يذلا يلع أر هللادبع ء سلا ماع اسير اومافاو ماع عم ف١ | 545 لس

 | نيسسالا ع يذلا روهشلا تارا لياربج سفللا ةفلخ مم ١1/15 ةنس ثوريب ىل رم ادنسا

 ش سيونامرج يعدو | 756 يس باح ىلع ًاقفسا مينا نا ىلا مدع بهرتو نيالس كعب

 ' بالا اهبنل ١7١5 ةنس يفو نويبلج اهيسسوم نال ةيبلح "لوا ةنبهزلا هذه مما ناكو

 7 5 ترشننا اهنال ةينانبللاب داوع بوقعي كري رطبلا ديدلا نمزب روكدملا هللادبع

 تانيا

 ثالنلا روذبلا اهنابهر ترذو يمبوبلا نافطسا كريرطبلا اهتبت ٠ ةبس يفف

 ااه ةنبس يف ديل هور مف مضارب عبارلا ردا اماو رقفلاو ةفعلاو ةعاطلا يشو

 ةءارب بجو |7787 ةنس رشع يفاذثلا سوميلقا ابابلا مظعالاربخلا اهنيناوق تبل دفو

 اهركذ مدقملا ضئارفلاو نيناوقلا باعك رخاواب ةجردم ةيلوسر

 اهتمسق

 اهتريدا ددع ةيباحو ةيدلب ىلا تمسق ١844 ةنس يا اهسسات نمةنس نيس دعبف

 هيواهشرلا ليئذو# بالا ةءدإبال ماع اسئر ناكو شيطانا ةعب راو ريد رشع ةعبس

 000101 بدأ ةنم نيمتف اصي رح ريو كيس كلذ ىرج دقو يللا سب ول بالا ةيباهللو

 |!ا/١7 ةنس زو: 19١.يف ةيلوسر ةءاربب ةمسقلا هذه تتبثو نيدلبلل يئابلاو ْ

. 
 هوب



 ا رسال هراز از يذلا ون رهو 1 ل هيدقو ١6 ١ نس 1 1 ةنس ينو
 بلطي و هلسارب ريبكملا نيطبطسق كاملا ناكو نيسودرالا نم هستافيش يف دو ىلإ

 نيالا روسو ممم يف ةنبهرلا وسبا نيبثلا م سردقلا ادم ةلمالتو انكر وع 1 ٍ
 يسن رول || نفنبهرلا

 : ةيلاشلااب ) لوش يف ةربدالا لوا وهو نورام رام ر الل ١ عسسل يصاعلا برر ا 1

 رام ريد وه نانبل يف ة ردكم ريد لؤأو اوديشتساو ايديطشا برلل ةريغ ةلابهر راغ كفو 1

 ناك ريدا اذهو رثب رف فسسوب نأر طملاٌةدم 1884 ةنس ةثرز يذلا يحرفك يف نورام |

 نادي كبس ةربدالا هذه تناكو الإ * ةنس نم نو ركبلاو لييح ةيشربال لثموي ة هسردم ١

 هناذب ١ مباق ربد لكو لكو دابع اهنكسب اهدحوا ة ةدرفنم 1

 يحمل : ودام يديه را 02 ٠

 ريبشلا ماعلا يقيودلا نافطسا كريرطبلا يدب نيب لثم 4 ةنس طابشلوايف

 _ قبس روكذملا كري رطبلا ناك ةسدقملا يضارالا ةرايزا بلح نم اوجرخ نابش ةثالث

 ْ نيب ونف رد
 ثااثلاو ىلعارق د>الا دع نب هللادبعو ٠١ وح ليئاربج مةثالثلا نابشلا ءالوهو

 يف مددت هل اوروطظاو هتلباش» كَ رطبا ن هاويلطو بدسحو ةورث يوذ ةنراوهنتبلا نبا ' 1

 فتروااق اهل 1 ةينابهر ةماقا لَ 0 نذالا ُهنم اويلطو سدقلا ىلا تاهذلا :

 م لل ماع سشكرو سدئز ريد لكل نوحد ب .نأو ةدحاو ةقي رط لع اهعمجي دحاو ش

 كيلا لا
 برق اروم رام ريد مهماع معناو رذن نود هب رحتلا 000 نيب ودق ريد ا ف 3 ةنيهرلا يكسا كري رطبلا مهلا 1848 .ةنس يناقلا نب رمشت نم رشاعلا مويلا يف

 0 يهو اوح لياربج اسئر هيلع اوماقاو هوحلصاف ًابارخ ناكو نانبل ىرق ىدحا ندها



 00 ا نع ةرابع 0 ثالث 0 ناسحالاب نوموقيو ةعارزلاو .

 000 ًاناحم نيزفاملا لوز صوصخم ناكم اهنم ريد لكل

 نيطسلف ف ةريدإلا

 ا !راونسن ةنبهرلا 00 دقلا نع نيرشعو ةينامتو ةيامالث ة ةنسيفف 0

 0 نوال ماقا 5٠" ةنسو ةيايمرا يف ةنهرلاايتسابس فقسا سويناد سوا داش اهسفن ةيدلا

 ا" راوج يف ةريدالا ثرثاكت بهذلا ل انحوب مابا يلو ةيب ودجلا دوسالا رحب ل حاسيفاناهر .
 "' ةيمور ىلا يناثلا هينث.ءانثا سويسانتا سيدقلا دخلا 56٠ ةنس يفو اًرمن اهداف ةكااطلا ٠

 | ريفادج لكزي 1 ناكو يدوطلا سونهتسم سيدفلا يف ىفت ملا م نيب ردم نابهر ضعب

 0 وباوه سولوترم سيدقلا اذهو ةنبهرلا كالن“يف طرختاف ةي روطاربمالا قبرت ةنيدم ٠

 00 بلالا لابج يبرغ ىلوالا ةريدالا سسارمو اب روا يف تانبهرلا ظ

 ١" كيلا سؤئيطسوغا كانه رصنو نالي»٠ يف اريد سويسوربما سيدقلا ًاثناو
 ' ةربدالا نم فولا نوناق دعب اهف حيبصاف انوناق أ عضوو ةيقب رفا يلاهش يف ةنبهرلا سما

 0 .اهلماكتل دروطغت تناك ةرانو دادزتو .ل.ة2:نابهرلا تدتبا تقولا كلذنمو ة 3 واب روالا

 ٠ مدع غلب ترا ىل اهفالخ ريلظو تالت اهنم ضعبلاو يلصالا اهروحم نع اهجورخو
 76 ةيلدذك سوتطب ةهار فلا نيناثو ةستو ةبادو تهارفلا رتطعو ةيأم 7 + رق

 ريكا سوينوطنا رسيدقلا
 | 1089 ةنمع دلو نيلاوقب ةبثرما ةينيهرلا ةشيعلا سسا يذلا قبلا نابهرلا با وه



 ظ ه1
 فنرابهرلا هيف ترثك ةعاسلا عاب را ةثالث نيساكب نع دعب ريدإا اذه ناك ذاو

 نو ربدمو ءامر مسينم ناكو بهار نيث الثو ةسمح دل مودع لصو ىتح نيساكب نم

 لك ميمو اندالب يف ةريثك ةنبهرلا ثيحو يصوصملا مهتييك ريدلا اذه ىلع نوطناخي .
 ملاعلا يف اهخي راتو ةنبهرلا ينث ام ةزيجو تارابعب حرش كلذ لاف اهتفرتم ىف"

 يملش درلا نيهأم

 ٌةيداعلا اهرومأو ايندلاب نع بهارلا لازتعا يف امنا ةنبهرلاو فئاملا ينعي بهارلا

 ةينيدلا رومالاب و ةدابعلاب سفنلا لاغشالا

 نع نودرغسو نولزتعي بهذمو نيد 0 ماعلا ءادتبا نم سانا دجو دقو

 ضيا ةيدقلا نابدالا ىلغا فو ةئبهر دونملا ددع ىرتف ماعلا .

 نما ربذ لك نراك ني ةيلارمدللا ء ءادقبأ ف ناك ةرثيكب ةنيفرلا راشنلا اماو

 يف لابجلاو يراربلا ثئلو ةنبهرلا ثرثاكت امددغ دالبلل ثلاثلا نرقلا يف اماؤ هتاذب
 ثابهار ثنا كلاذلا نرفلا رعمأ ينو ابضعب ىلا ثنعلا رضضمو انروشو ىرطشلا ايا
 .ثارألا نما

 خ111112122200092090309090-07

 نسبهرو .حيسم ريو لوا
4 6 37 : 

 اهساسا اهضوو ةنبهرلا أشلا نم لوا ام سويموشوب هذيللو يويطلا ساوب نأ
 اذه لبقو ةبلامثلا ةهللا ىلا لينلا تالالش لوا نع اليلق دعبت يتلا ايماث ةرب زخ يف

 افرك اس ىنلا يلا ظوبسا ف ينخايس وكف رحم ف ترظن دقو رثاغملا نوي أولاك ريدلا ٍ

 ةيللا نم ةانركتم ابباع ناك ءامدقلا نيني رصملا ننز نم ارئاغم ةيلاملا ةفارقلا قوف
 ىلع انا اوعضو نيبحبلا ع 0 امدنعف ميدقلا ٍِ 0 0 | يب ةيفيلغو رمل ظ

 هنرادا ثحت ةريدا ةدع ثدحتاو اهبيئرتو امسيظنت سويموشوب 0 م٠1 هس يفو

 سبر ٌةِراَؤا ص ةيصوصخ ةيلآ الامعا ىطاعتإ 56 لكرما ةدعيملا ريو لك مشناو ظ
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 ١  0ع 1 4 00

 ساهل ثيحو امم ةيصرلا بتاكو دهاش وهف سئئرلا الا دؤبش ابيف سبل ايناث 00003
 نار طا طخ ةيصولا هذه داسفو دمحاو دهاش ةنال هن داش تك ةيصولا يف "

 ةثرولا ثقفنا روكا فاسعوبا يفوت كرا دعب اريخاو يعم لزت مو روك ذا 5
 . ةيصولا هذه ءاقبا ىلع سكراا عم فاسعوبا خا نبا دلاخ وبا سوطنف يلا قفناو |
 سودلا راوجب اهدبتسا ريدلا برقب حابص بئارخ اهمسا ةعرزم تنك ثيحو ريدلل "

 . ةمانز ور ذيب شا ةدوحومو يدنع لاول م لدلا هو تاسع يب نم ةفوقوملا 1

 َ ةجحلا ةروص يئوريدلا
 ادع تدب

 0 .سوسلا د اوج مح

 1 هريرُح +

 1 موحرملا ١3 اذ ىعوأ قزإا اددضح يروطا سوطنغ ارَّدلَو ةرضح انهي هلا وهو
 ١ نا بس انذجاو نيكبام عج ن٠ سودلا راوج عاب را ةثالث يو فاسع وبا انداو
 . تراصو حاب بئارخ نم مهانذخا نيذلا نيدلا لع غشا ةدح عابرا ةثالل روك ذل
 نام شرع نيمو ةيامسح نع ان غو هرك ليغ ن هانرط >و اناضرب ثالؤو هقذواآم

 ١1/417 ةئس يف ارب رحت روكا اندلو كلل» روكذملا لحل

 : ىعتلا ريزطأ منا لع

 : يفاريد كرابم ا د سر

 . يادبل
 قو سردادق ةرمشع يونس ريدلا مدقق نأ ةسردم نأ ضوغ أونوع ةلواملا 300 ك.عؤ 2

 ريدلا ةماثزور 5 ةديقم شو مولا ىلإ! سب داوقلا هذه لزن مو ةلئاعلا سفن نع

 ' يقا سردادقلا هذه ميم >لانيو ا ةن 0 ذخأب نالا انمت نبا نافطسا يروخاو

 ا هلمع م 0 نأ ان دعب نم لك يدونو طابشأو ف نورام رام ديع رابخ س دشن

 < اذهنال ما هل سدقب ناك اذا انريخي كانه نم مجري دحا ال نال نافطسا يرو .

 ءاهحالا صئادخ نم



00 0 

يبه هيلع 1 7 لفرط ندو محملا يلا ن ندو + 0
 كرتذم 00 تفقوا و الو ع

 بدلا ل

 1 0 ةنس 5

 يرجو كلذ نرخ اش اهنيك هتحي فرصتي 8 1 كاذ دعبو 00

 مولا يف ىتطب 1 اا

 ناهس كريرطبلا ٠ ميك فيصن جاح ا

 . ياطنالا ا ل 00 د1 0
 00 لمص و كاز ةحيصت دب

 تالا نم يتلا. قوفلا هيطبنلاو اروط'لبج ةعررم ريدلا كالمإ ةلجا نمو
 ريد ”لصا كلذكو حابص بيارخ ىموم سقلا هيلع سيئر لا واو اهلا ريد تلمتو
 هلاسور بلغاو يواحبنلا سوئاسرا سقنا هلمع دقوأ ةشوهسشم ربو نم نيم
 اقلام نما

 نمو شرغ نبأرشعو ةياءسنخج مطملا شرم | غيربدلا يفرش ضرالا اور هنو ١ ١
 تاسعوبا انذج ةشووسم ناد ىلا 3 0 1 ش

 .يروخلا للا قنر فاسعوبأ 1 0 ٠

 تلسوت 0 نبا متجدزأ ١ [ةدحا نعل نورت 00 نراك انعدأ ١

1 

! 
5 

 .ةداي+س مهم نيذلا ا ع 07 يناثلا 1 7 تفل ل 00 5

 كبوحلا كريزطبلا ةلطبغ بناكهلادبع يرولعاو هللاركت نارطلا ١

 ظروف رئق نشر , يناردلا كرازم ىلا دب 15 هاوم داع ةقيضو با موا 10

 فرصيا :سوسلا راوتغ ةعرزصض ةرشوربت-# ربذ ىلا قيودا ةيضولا هام كرسي

 طخ يدنع ل 2 مل ةيدولا هذهو نياك دالوا 2 37 ردن لمع ةيس اهنير

 - اسخ :نارطملا همر هذه لف :دقو 1 0/41/هنبش  ن رمي زاثو روكا سيئرلا

 بنقاولا. طخ. تسيل اهنا الوا امل هدانفا ببسو 3 دعب اهفاراص يذلاولحلا



 7 فصايث :شومره يلا م ةرسأ ن نم ةاركدملا كالمالا ةلح نمو ميصخت ضرالا 35 3

 ل 00 كاذ يف ياام 1 0 لاخوبا 00 01
 يا نيب مل ما كاوا دلا ةسنك اوم ياو ريدلا ةمالؤقو

 00 : يشيرف ةباميميط
 2 00 ل انغنب فب رطل بل فرغ نادل لعبا 0
 ل 6 هشوسشم ريد اهغج نمو ةريدا ةلج ىلع سيئر راصو بهرت يذلا يروا سبسأرف 3

 تسادنا ن تاو نتيارغلا ن ا ةلاودم رباقملا ثزاعل اهنع فار طلا عم 2 مه

 دعبا ىلا لا اذه نم ابلقن مث دصقو ابياع اهاغشاو ابطح عفل تراه نابهرلا لاهذا 3

 ذيميعم قمحلاف ةحصلاب ٠ رضتف كانه نفدلا لنا مهيقع يبا ثدب لثم لايع ضعب نال

 "تيطعا الذ ىلعف نفرلا اهنم منم ولو ىشالتت ال ةيدقلا روبقلا نا طرم 00

 لم#ب ناوكالذ لثمذلباعلا دارفان م مسي يكنافطسا يرولخا اهتنبا ةرمغحملاةيسنرفا 0
 0 عد كانه 0 رهان قبو ربقلا ةرخ رمجااو ديد ن ا ْ

 رد نف ىرتشم عار 55 نم انفو اهضعب ةدييظص اك الما ريدللا اذهل نا

. 2 

 ةجحلا ةروص تدحو دقو ُة ةمه“ع يب ةلياغ نم ريدلا لحمو فرحخلاو شقللا نيدشب و ناديملا

 20 : اهتروص هذهو. ةقع وبا ربج بديح ميهربأ دنع
 نم هشومدم ىف ضرا تسلا ةريذح نم انذخا انلاوه فرحالارب رحب هجو

 انتلاخوالوأ ةصح نمو ةشومشم ةديس 0 ىلا اهانفقواو هشومشم نيغ ىلا ةزوملا نيع
 او بردلا ىلع يذلا ريكلا رحملا ىلا ةشوهشم نيع نم ةفقش مثانيطعأ ةقعوبأ تاب

 - مهتصح تفل بردلا قوف يذلا ر نصل | ىلا نايلملا ن + ةقطانلا املا ةنقاش

 3 نوكب يحورلا مالا نم + ميصخي + يف لكاتغ رب دلل اهيف انحممم ةروكذملا ا



 17 ا 03

 ايفو برغلا ةيل اند ةقثاكي ام فيي ذل ال عيد رظنم 9 0 ا
 8 سارت يذلا يباح يروبللا اموت ماعلا بالا ل ف ١/5 يس [ريو ىبسأ

 يي دقو يناهبللا عينا ثباثت ناش ةيموريلا لسرا يذلا وهو ١ ةيس يلا اسو

 نازل الأ ه«شومحبشم ريد يف لبش ؛ ال نانزاما ايب وط كرب رطبلايلا البيج ىلع عبشلا

 ٍ يش ريدا ناكو نويبلطا ةيم جرخ كلذ ةيدلبلا

 ظ مكمل فيصا جلا نم داوع ناعم" كرب رطبلا ءارثشا دقف نالا يلاملا لحياماو
 شرغ نب رع نمشإ ب رحش ١١58 ةنس للحأ ديس ريمالا ةدلاو نمو ءارتشا حلاو

 ضرا نم مف ىرتشاو ريدلا ةمالزور يف اذه شرغ ني رشعو ةسدخل كريرطبلل ةعابو

 يش يفلا ةزولعا نيغ نم نوععتو ركاز را ضايف هشومشم نم هقع وبا دالوا نمرب دلا ٠

 يلا روكذ ا كررطبلا نال قشمد لم ًانارطم ناك امذنع اشبه دود ربدإا نيع نالا
 نيب فالتخا لصح نال ريشع عبارلا سوتكيدانب ابابلا .باختناب 17 ةنسس اكري رطب
 نام نارظملا تماسو باختتالا اذه ةيمور تلطباف نينثا ةكراطب اوتلاو نيراطملا
 لصاو ١005 ةنس طابش 1؟ يفوت ١74 ةئس زومت " يف تبث 10740 بس اكري رطبا

 نال كريرطبلا لبق نم اًرئاز نيزج ميلفا ىناف نادبل يلاعتن م نورصحنمكربرطبلا اذه
 كلان يف اماكح اوناك نييذلا ةلوانملا دابطضا نه ليقو كري رطبلا صخشم تناك ةيثربالا
 يبا مجم يتلا نم ناديملا ةعررزم ففصن ىرتشا نب زج ملفا ىلا رمض> امدنعو تاهجلا

 ةلئاعلا هذه صخت تناك فرملاو شقللا نيدشب و ناديا ل ذم تاهجلا كلا:نال شومره
 ناعم“ كريرطبلا اماو ةعم اورضح نيذلا هب رافا ىلا ناديملا فصن كزيرطبلا ىطعا دقو

 اهيلع قداصم ةحح ٍبجومب نابهرلا ىلا ةلمس يلاملا هشومشم ريد نم ايدق رمج امدعب

 مث هشوهشم ريد ةمانزور يف ةححلا هذهو ريبشلا يناعمسلا روينمنوملا دوهشلا ةلمح نمو
 دعبي هشومشم ريد لفسا وه ناديملاو هب راقا عم ناديملا ىلا روكذملا كرنرطبلا لا ظ

 كريرطبلا دنعلزات ماهروذن مفدنو هشومشم ريد ىلا راوزلايئات تناكفةعام عر و ةنع

 ارللاو ريدلل رذنلا وهو الثم حبضا مالك كريرطبلا لاق دقو هدنع لكاتو ناديملا ىلا

 نالل هربق فرعب ملو و كانه نفدو هثومشم ريد يف روك ذملا كردرطبلا يفوت دقو ناعم ىلع

 ٍريدلا يلا تنسحا يتلا لايعلل نفادم دحوت ٍثيح ريدلا يلبدوجوم هيدلاو ربق نأ عم
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 .همايقا تحت رحب ًرظنم ايندلا كارم لما نساني ل نا امو
 # ناكو اهي اك ىرب و تابجلا لكلا هريدب ءالهلا يلإ ةسأر .اًمفار هيدليا تت
 «| يف اًدبنم سميشدلا نه رئازلا لاطن تنك هلك ديعلا ةيدبق ناي دبس نم راتب

 ذاونب لها ماظم ةلج نف بفيصلا ةدبم بطرلا رطاعلا ميسلا كا اةننهم هاهلاذ ثنو
 را نوسخو ةياثالثب كلذ لكو بخل ايامعو ابصقل راجنالا هذه اودمض
 تعش 00 :ء ياي دعب و ران الا هذه ءاقيل غلبلا البد مهل ثعفو يفا عم

 3 نع يقاونب لها فقوت نا يمسازد نكما الو اشيم ن .آ امسح ءارتق شرالا
 0 ايدل يطل فشاكو تالحلا مظعا لحما امله نا امو رامالا

 00 اوربا ةعاس فصن نم رثك | ايع دعبل 5 هلال هبلا دعصنو هزاثلا ديرتنا ٠

 نما نع انزع نيساك ناو عماش دعب ىلا انشاك دا اذه كرم ناك ذأو

 بع يف ةنإ ز لمعا ترا تركتفا دقو اهيف تعنَص اذلا ةنبزلا نم ايش اهيف رهظن الو
 . عريطلا تربدباف لحملا اذه يف ١ م30 ةنس ناخ ديلا دبع انناطلل ينوياهلا سولجلا

 : را كانه ةنيزلاب انلفتحاو انيجوتف . لا بادتصا يئاوني لقا اصودخو كالذي
 ١" رازوني رجالا موه ءاج امدنعو فوذلاو لحاسلاو ادسيصو روصل كثف انج ميدي

 00 0 : اريك ةترسف كاده ةنز اهنا هل تلم نيساكب

 - اردان نيرذلا ان رافا عيج مه ال516 ةنس 0 يف نيتي اك امدنعو

 ”لافعصت نا انقفتا تقولا ثالذ يف دخال لغش ال اضواهدنو رفصالا ءاوملا سدس ندملا ٠

 | ليئارما يب تورك افورخ اناكأف كانه رهظلا لك ١ لكانو لحما اذهيملا مولعم موي يف ةيوس
 / ظ "تي هنم ىتبن النا هيف ىموم ةيصو انعبتو اي وشم هيف بيعال

 ىو شم 0 2

 1١ ىلعوا اشيم لبج يف يبرغلا يلامثلا حفسلا ىلعوهو دج ميظع ريدلا اذه كرم نا
 0 .ترادنلا نم ةباغب قربا نمط احم رثم فلا رحبلا 0 نولع نود ف رام يقئاه ةنم :

 : وهو موركلاو توتلا نم تاياغب ىرخالا تايملا نمو شيم هم برقل دتممهرعشلا يمس



 سس بي ب 1

 5 59 مها لكلب وأ / ناهييره رف اقر دان اروغلا لوفر يللا ديلا 7
 نيد هلال ةدفل يشل يلب رة وأ ةايفس هياع تسر يذلا لبطا ناو رايدلا ا

 6 نافوطا ةلباف هلوح يفأا ضراالا نا ًاضودخر قرغلا ن٠ تاناويطاو وأ ظلح نم

 اييصاح نال يبرأ أهريس نكن نوذا ىلإ نوخإ ثا يفأا ةماعلا كاذكو هيلي لك لدي ٠

 نومرح مس دب يدلا ريشا لج نم ةبررث يف 0 لا ابيف دوجوملا اهنالخو
 هياع تسر حول ةنيفس نا ةأروتلا لوقت يذلا طارا را ما كال ديكو ةنحالا هانعم يذلا 1

 ىنعملا ال طارارا يا لبجيحت ةاروثلا ١ أمرك لا يخألا زعل ديب 3

 ديس

 و(

 0 م انينرا يدخر ال ةماجحلا ةياج ” نون زلا نا 7 مسالا اذهب اهابج نم
 لقنلاو لقال برقا نالأ هانلق املك نوكيف يلا لبج برق ايبصاح يف نت ب 5

 دوجرلنابثاو ةاروتلا رافسا لكيفاغلاب و ني وكتال لوالا رفدلا يكرم تقاندالب ناب
 لوا اهنال مدا انيبا ياتلكلا اه هب رهو هبكلاف هلكأ لاكشا دوجو وهؤاندتعمزا ٠

 دالب ف كحول الو اثالغوا اعبقدو ب ويس ةطيطاو مهلا 7 يذلا نانسالل تالك | :

 يخي ران لصا اهل دياوعلا نال ركفلا هني اذه يراقلا ابا كيفن ال ىرخا ٠

 ناللا ايثييم تا

 31م ااوىرادتلا اماوهثراي 1 نونآي نيذلانالآ هالسالا ريغ هف 4ف رع ال ماقملا اذدنا

 مظعا َّ ةلوربتعي و ددعم يبنلا كوروزي هومأ | ىلا دوبملا ل عم 9 هنع نوفرعي الف

 حاحيد الا يف درعلا ةبق يف لغت شاي ذلاناد طبس نم اماسخا نبأ تانأ وها وهو ءايلوالا ا

 ١” جورخلا « ددع : .

 ةيرق كنع وهو ا ديد ةلوفرعب و هراذ ةنال دقد ىثاب ماخاح ةنع يرحل دقو 1

 اهنمو هيلع اًققو ةميظع كالما اشيا. ناكدقو نيزج ميقا يف ناحيرلا لبج يف ناحيرلا ٠
 اًذبيف كالمالا ذه تاكماف 6 تسبلو يكلم تاما نا تعدا يتلا يتاونب ةيرق
 اهيبن تلكأأ يتلا ةمالا كات اهنا اهنع لاقي نا يحي



 ها ا
 تكاد كل نبا 0 ةرلا ا ينعي

 00 هنال يم 0 ًّط 0 احين قوف اناقم نالا دجتف 0
 1 . ةعاس ةرشع ينثا ةفاسم الأ ناروح نع دعبت ال اينو هانركحذ يذلا بوبا يبلا ماق#

 ع ا 15 درع يس سانلا هزوزت تناك ن اروح يف ماقم بوبا 0
 00 1 ىذلا

 انس وجو ههداب سدو 0 1 لو يملا مارا دالوا نميفاثلاو
 0 ْ ضافخيلا

 آ برغل 5 0 8 نكس يدا وهو رثاج ةمسا مارا دالوا نم ثلاثلا»
 ا دب هبل اجسنلا يذلا وهورئاج مباب ظوفخ مالا اذه يني و يثرشاا ندرالا طش
 1 م ؟ ينانلا كولملا رفس يف 5 هيا لقا دم

 ا 0 لدا ل نركب نا نم دب الف [ه وا شام وهو مارال عبارلا دلولا اماو

 1  هذهو نالا ةلوحلا مما 5 هنف يزإإ لو> هيخا يلايث ةدن# ا ١ كلذ الو هلوخأ

 1 - تاماقماهتاعافن رآ عي ىلع هيف دجوب هنا اك انت اهيفيذلا نالانب زج ملفا ف ضرالا
 0 يس 1 ةلجر ند رق يف بوقتب يبنلاو دم يبنلاو عابج قوف نا ءايجالل
 0 ٠ ضبا بويا ينلاو يحاوالا كلت

 سل أ

 ا اي طارع لدن أ يتلاو اندالب يف نالل ةووجوملا ةحضاولا ءاممالا كرث اذا
 3 نالا ىلا الدب ءاهمالاو ديلاقتلا ن ل لد 0 تال ض سرت ةاروتلا

 | 2 نراك 5 كعب 1 1 ا نيش 0 نانلو ماقباو قشمد هيج نم

 3 يقارن يداملا 0 يف 5 لئأب جرب اوعنصو قرثملا ة ةيج اوبل : ةب رشبلا



 ءالزه دحا ماب .ماسقم عافترا 0 ٍُّط اهضعب ةلباقم تاءافتزا ثالث دجوي هنال 1

 اشيمأ يلرغ وهو روزاع ةلتمساب لحلا مسي و ايرزاعل ماقم رثا هيف ينلاغلا ' عافترالاو .

 : هيرغو هيقرش نيماقملا ايم ىري ثييحب ٠

 اشيم نص هيلع فيرا لبلا أ ينب ثاعافترا نم عافترا وه اشيم نا امبر لوقاو
 لاف + دنع ناكو ناك ةفدب مئارفا لبج يف لجر دنع امداخ ناك يذلا وهو اذيمو

 مهتايبق مهمأب اهوعو شيال ةنيدم اوكلمو هعم يذلا مندلاو نهاكلا اوذخاو ناد ودب ىفاو
 تاءاس رشع ايلا رك ادم لحم نش كعب ال يبا يضاقلا 5 ةبرق نالا ضو ناو

 ا ب ماصالا دال هلق عرف وا ندرالا عبل ايفو

 ازوبم دلوأم ايفو زاغأ مايا يف ناك ي دا |ذييم يدلا ماقم وش امر اهيا لوفاو ْغ

 ,يشوك نبا اينفص ينال ماقم دجوب ثيم يلوحج رخآ لث ىلع هنا © يف روما اخيبم هنساو
 يفاص يبنلاب نالا ىميسسا

 ناوئمنم امم رو فسوي نباوه اكيمنا مانا اذ نيمواملا يئاونب لها لوف بسحو
 نفشري فاك هللا اا ملوق بس ىلعف هئدلاو شو , الباقم بوناا ىلا هيلز ماقد ظ

 يذلا مثوادجا لدا ناو ىسنم وأ اةيم.هل تداوف انف مر ال قد ةحو ز هيلز ةاطعاو

 اهيلزو اثيم مسا اهيلع بولكم ضرالا يف اطالب لحلا اذه يف دجو يتاونب ىلا ريضع

 يلاها دحا يل كلاق ام اذه يمالسا يبرع ءانب اهثو نيماقملا نيه ىبو الام ممجج
 لمتلا ىطدم لسن ند دعسأ نيد ليا> وهو يناونب 1

 مثو د الوا ةهرا مارال ناو حون نب_ماس نب مارا نبا وه اشيم نأ معزي انه نمو.

 مسابو 1 نيف ل ووفلا رغص نم رشاعلا حاددالا ف مك شامو رئاخو لوحو صوف

 انقين نم !ادنم تدلك ناكر ناطق ون امنكسي ناك يتلا اشيم ةني ده تمهد شاد

 شيمة رقب نالا ةاممملا ةرقلا ف اشيم ةيرثو نوهرخ لبيع يا قريشلا لبج راف ىلا
 ( مورهم )وأ ةلي وحلا ةريح لرغ ةروكذملا ةب رقلا اهيف ةّماقلا لابجلاةلسلس عم ةريبكدلا

 1 الا :

110775225217 



 د ا
 م

2 0 5 

 : 1 0 »يا

 هذا يدارم نا هل تاقو هتربخأو سراب معلا 1 تبهذ ذئايح ريثأت مفعا هل هفرعنا
 >|ةيتالا ةسال ايقنت تلتف فسوب ةباورب لمعت اذامو لاقو كشف لبجلا ىلا

 .(فدوي دنعل سلو لبا يلا ينعا ١ بهذا لاقف هدنع اهصغألو ىهذت ام

 الذحاف ل ىلا .ةمزاللو هنحفل ةئللا ١ فدا ف جرخ لياذ موتحرملا يأ 2-7

 5 ا:هجوتو انجئاوح
 رهقحا دقو نيساكب ىلا انهجون اهنمو رمثلا ريد ىلا انبهذ يناثلا مويلا يفو

 زاتال بهذن موي لك انيكف 2 يف رفصالا ءاوملا دوحوأ ةنسأأ هذه يف انراقا َس

 3 تالا#ءو عاتجالا بدسو لغشلا مدعل كلذو رخالا نود لحم يف
 1 لوا يف آو لا

 ةرع

 1 ا ةيلابرمم ةلك يقو امل لباقملا لبجلا مثس ' نيساكب يفرش يرق ي 2
 ٠ . يرصالل عبأ ىلا روضعلا نحت نم اهالعا نرم فأي مظع عوبنب اههنو ةدرابلا
 7 سارغا لك يندب يحاونلا ثلث يف ناك امددع هباء ساج يذلا رصانلا كاملا ىلا ةبسل

 2 ديا فرغو 0 هيأ ةروفحم رياك رزغ# هيف يرق ىلعا يف يذلا لبجلاو ةيرقلا
 1 علك ةيغارس يف يفنا 5 ةعاؤ شو انلف ميا يا نوريت ةعلق ىحيسا

 .رمظلا ككايح نازي ف يب رغلا امز>و ىلا ا لصت امدنعو بر ملأ ىلا ة ةرجت* يهو

 ةيفوم ةعادك اهنم عفت ةريطا لك ثبحي لودفلا 2 اذهو

 ١ . اشيم ف اوهلا رش
 7 نرد ةيكرم يقانب اهانعم ةيئايرس ةلفلا يفاونب ةيرث نم مالسالا ديب ماقف اكيد

  اذهر رثم يتبامو فلا رخل تم ن .,ءوأعت عافنرا ىلع وهو ل انقو تناك ينلا نيلودب

 أ | عضو ةبسأ هك يإ رغوهو تايب عيمج 4 قرت 2 لكشب عافترالا

 0 اشيم صوصخب ءارالا تفلتخا دقو اهسأو ىلع نيساكت

 0 راد نونا يس هومز نيذلا ثالثلا نايتفلا دحا نا ضعبلا ىلاق



 ا

2 

 م . 4و

 ردح شفت. ا

 هارا انم ىترااالو البق ته 0

 هاوس بيبح لامو يداوف ىلسإ اذ نا

 رود

 يلايالا دوم 7 يجو نجلا كما |

 يلا, ضرالا ف تن ىلإ كلذ ثا,ه

 ملا ذا راو يف ناكيذلا عترلا يف اي نرث انك ادي ةياورلا هذه ات دقو
 ةسردملا راز يذلا اي روس ياو اداب صاغ واتاود م هةصض را لبق هانم ن كقو سراب

 شضضالا ءآو للا ا: هلا دو امرشا نيدعحسو 0 نبا 0 0 شت

 انكم كلم طل ا
 يع ضخبلا نا ةسردملا يف نينو انهت“ دقو رمعم قيراط نع اولا اذه اناثأ دق

 ريبشلا يرثالا نبا حرف ىتم نب ليام يفوت وه اقوخ انداز يذلا نكلو هب اوفوت ثوريب
 اروطنيع ةسردم ىلا هجوتي ناكامدنع باشلا اذه فرعا تنكو.ةأجن هب يقرل يذلا

 1 ةسودملا نم ةتوضا ل هن
 نم توم نال هفرعأ ت تنك لال ؟ أصوصخو 0 ثيعترا هنافو ربخ انغلب امدنعو



 هه

 ؛! ةباور يه ةباورلا هذهو ربشب لبق ابحلعتل انيك ةيسلا رخال ةياور اونلا داو
0 

 دجئار مهرب بري
 ...ةليج ةروص اذ ناكأناب نم طابخ ميو فسوإ ٠
 0000 ةلماك ةيه ذل ناكو . مالع فسوب نوعرف

 يرصملاش مجلا ساهم يفموبلاو انلحز نيع نم روكش محلم ةيليع اممالا سيئر
 | هلحز ماقماق رحقلا ريد نم لهاجلانابلس رافيطوف ه أما 3

 0 ئ ف رث وهو ) نيساكب نم . ىروتخا ركاش رافيطوف
 نا وايدو فسوب هدلو بوقعي 4 هب بذش ناك ديا ةياورلا ةلمح ند نكو ٠

 3 0 رعت 5 وهو 0 يطا خبل

 رود

 نساوملا 00 3 ف دق ١ 5-4 لدنح 0 ليو :

 نئازدحأ عي# ىوسل يدع هننم ةرظنفا 0٠

 0 ! رود . 3

 2 رمالفلا 2 تبجر اله ريثلا اهلل 000

3 0 
 هذ توىلا 0 6-0 نو تث رش



 ينلا تالاؤ لا تبا 9 يمورد د لأ 000 2 ةيب ملا 0 ١ ينم رثكأ 1 ١

 ل لوقب و يخا موحرملا يلا تفنلب يباوج دبع ناك اهنِغ لئسا 5١
 : ل 3

 ثلا فيكف يلح اي يل لتقف لوجو ةلساكم وخا كوخا
 ةذمالتلا دحا انعم ناكو تاهغنلا قباطب ال هثوصو قيسوملا نفب علوم وهو رعشلا اذه اطوصخو ةبوعصب الا همالك مهن ال حيصف ريغ هناسلو شرج ثوصال ناكو

 جيشاوتلا هذه ةلمح نمو اهملعتي حيشاوت ضعب ةماما يندب خيشلاناك ليم توص هل .
0 

 دوسللا لق ىب تيفش دومسلا دعس يف ردب اي ْ

 لوالا نامإلا بسح | دوم ائلال ىرت ٠

 ينضا الك يلا كلب ىنضن ىتح نيملا روناب نيملا لاط دق .

 رود

 يجد يف اردب ثأرف يجس دق لما تراد

 ٍليقم هنمو يحي احافا : م تمول و

 :انملا ساك يللالمو ىثردق نيلالا بر نيل

 1 رود :

 اعرف نش ىل لقلاو ؟ اهرنت 0 يتمادم

 01 نيانشلا  تكحم افرع حاشولا يدبو

 تاث. يلازش يي>رف اي. نيملا نإب 9 ظ

 هللا يدر كلا نراسبع سب لك بالا ان ١

 32 0 كعب 5 2



 1 + 115 ه4

 ١ كاذكو يلرعلا يف ل والاو يوان رفلا يف لوالا بلا يف تلخدف

 ندينيدلا 9 تباأسملا

 ا ا لاب :ةذلدنم لام نم ةسردملا هله ةلمالل ثلا

 اللا نم ملكتي مل هناسيح لوطو .دايعالاو دبحالا رابخ صوصخغ لعم عم هتسؤك
 هر هب نارطملا نبا فالتخا ك8 كناكو دوهلا لكأل صوصخت مداخ دحوب ناكو
 سيردملا 0 ناك توريب نارطم' ايبوط نارطملا نيبو اديصو روص نارطم يناتسسلا
 2 نارطملا كال كو 7 ل وخرلاهثيشربا دالوال 4 ناك سرطب' نارطملاف

 امل ادحأ 4 ةيحص ثوريب ف ةينوراملا ةسئكلا 3 ةداعلاك اَنبهذ موي تأ يفف

 ىلا بهذن انرص اذهلو هندايس يعا نعامنم انجرخاو ةنكلا دحارضح ايلوخو دعبف
 ْ كبلوتاكلا مورلا ةسنك ٠

 ا 00 يرعلا انسرد ظ

 نم وهو وحدلا يف هنزوجرا يف اسرد انيطعي ريبشلا ىجرايلا بما( 7 هعلعت ناكو
 1 لذ | ”تاجرد ىلا لانف ةحاصنلاو رعدلاب نرب دقو !رعاش قل فريك ذب ١
 راان لوقي ناكو ةيب رعلاو سردل ةديفملا نيناربلاو تاهرلا بر م هعضو أمي

 'ء 00 ةناذ ع 2 وهو عملا ىلع ما اطمأ لمعي يدتباو هلمع لاوم

 اصملا ساركلا ينيطعي تاكو طيح ا اطبع هسواتك دبا هيلع ضرعب ندا
 7 0 سوماقلا انا 0 دياع ل 2 ككاو سرطب ملعملا ىلا هيطعال

 ٠ ءادوس 1 ا نآأكو سردلاب مهربأ خم كلا ,ةهدلو لك 2-

 مرق هيك ناكو د اردسلا عفو هتيم ى 5 0 ارح ا هدو 0

 ا لريفلا 1 0 جراخ ىلا ل 0 6 نرخ وأ تراك 1
 | ديل هرك اذ وذ وهو ةسردملا يف يي ىعم ليلخأ يف خا موحرملا ن 3 اليلق هيف نخدأ



 ثوربب ىناو اهكرت ع 186 ٠ ةبس ىلا اهيف سرد دقو ةورشملا ةقرو نبع ةسردم يف مولهإ
 سبب فرع لشيحو مثددع نامجرت ناكف اي روس ىلا اورضح امبدع زيلكل الاب فعلا
 بعبكلا مهل برعي و ةيبرعلا مهملعي أدنباو مهبهذمأ ىدتعاف ناشسيئوربلا ناكربمأل
 أبهئاشلا ىلع كي داق روتكدلا نواعف ناثسن وربلل هيبع ةسردم ثثشلا ١845 ةنسلا
 ةجرئوفيلاثو ملعت نيب ةلاخلا هله ىلَم قبو باسسملا ل وطميف هباتيك فلو اييف ملك 9 5 0 5 3 1 5 9 18 ٌْ
 نو ثوربب يف ةيلخاد ةسردم لوا ينو ةيناولا ةسردملا أمثلا ثيح | 85 ةنمم يل
 لصو ادع ىفون هلال ةرباد ةظفل يف فراعملا ةرئادب هيلعف الوطم هتمجرت ةرعم د
 | 818 ةئس ابا يلوا يف ةملكملا هدله ل

 يسفلا وماعم ش

 ةيزيلكلالا ةغالا يف اًدص لعب ناك سرطب ممل سبئرلا ش

 ىزياكل الا يف لوالا فعلا 5 ناكو ملس هدإو سيئرلا بئان ٠
 ةئسااكلا تيفو دقو وكل ي زياكنالا ف افص عت تناك هئنبا هراس تينلا

 ةيب رعلا يف لوالا فصلا ريبمشلا رعاشلا يجزايلا فيصان خيلا

 بعأوا + للاب قمرا مهاربا يشل هدلو
 ٠ كرضلا بضل. ايلعف ن ريسالا فسوي خيشلا '

 ةيدرفالا يف لوالا فصلا 2 حادحرااراطخ خلا ٠
 ةيسارفالا يف يناثلا فصلا حادحرلا نالبق خيشلا

 ةيسلرفالا يف ثااثلا فصلا يفاتسبلا هللاددس لما ٠
 ةيدرفالا ريقش كيعش محملا هدعبو  ريتشااسا محملا

 باسحلاو ةيب رعلا يف قانلا ندا نسر حملا ٠
 باسحلاو.ةيب رعلا 0 طوحابلا فسوي محملا

 ةيب رعلا برغلا قوس نم . فيصان معاربأ مجملا

 ةبب رعلاب نيئدتبملا القت ميلسأ املا ةيئادتبالا فومندلا زير ليلخ للا

 لاف أ
 3 "أ . * 1

!1 - 6" 14 



 1 01 18 ةئم نم نا 7 5 دوب ريدألا
 3 1 م4 ىلا ا 3855 ةنس نم ملا يلا فاسع ريب نيمألا

 نودقبلاو ”اورتك ةياقياق
 ٠ ةنش 000 ديحم ريمالا 1451 ١20514

 ١871 ىلا ١854 ةنس نم باهش يدنفا ريمالا

 21854 ىلا ١8717 ةنس نم دارم دواد ريمالا

 نورتبلا ةيماقواف ظ
 21851 ىلا ١18768 ةنس نم رودنم نيماريمالا ظ

 ١84 ىلا ١8710 ةنس نم بابش معلم سبق ريمالا

 ١854 ىلا ١858 يدنفا دعسا

 هروكلا ةيماقماف

 للا نأ 11 1 هيع نه بابش نسح ريمالا

 ا ىلا ١ 81 ةنس نوم لقزت الوقت

 ١ ىلا ١م 2 نه رؤضنم يلع ريمالا

 يا ىلا 1876 ةنس ن ه شب واجا ليلخ

 : : ١68 ىلا كال هند ند تابث ن.>ريمالا

 0 تفريد اي تينطولا سسردلا

 : 3 1 تدع قف يفاذ علا سرطب معملا 11 ةسردملا ,دهاشلا

 0000 اع واحلا

م نانبل لب يف بورما 3 ري يفلجرلا اذه 3
 1 "5 8 ةن



 كا ا

 ام.5م زومت لوا ىلا 1878 ىلتربس
 يبنجالا لقلا سيئر 0

 اهيف يفوت ينلا 15017 ةنس يلا لزي مو 1871 يدنفا

 ىرتلا لقلا سيئر 0

 ام ىلإ ملكا 3 يا

 851 ىلا ١ مث ىدفا د2

 مسخ ىلا مقا يدنا

 ال١٠ ىلا امك5 كبدجا |
 يبرعلا لقلا سيئر 0

 امكذ ىلا امكا بسر كب انح

 فوشلا ةيماقماف 7

 اماب وكلرف ةيفرصتم رخا ىلا 1857 نالسرا م الا ا
 ني زد ةيماقعأف ْ 7

 مدع ىلا 16ج ةنس نم نزال تا نشل ١
 ١ 151/ ىلا ام ةنس نم شوب ا ورم ١

 ١ 854 ىلا ١851 ةنس نم نزال كب 0 5

 هلحز ةيماقياف ظ ظ
 87١1| ىلا 1811 ةنس نم ديدش هللادبعريمالا

 ازد ل151 ةئس نم هصوصلا بلس

 ١ 8474 ىلا | 111 هس ني نزلا

 ناملا ةيماقمياف

 | 836 ىلا 1871 ةنس نم مللا يلا دارم رهمالا
 سو

3 

١ 

ُ 

 د
| 

5 ١ 

 نقترزاا قلحح



 ١878 ىلا ١8576 ةنس نم قوحلت كب ديعس

1 
. 0 

 0007 ا ةكك ىلآ | 35 ةسا نحن شبا هيخاك باهش يدنفا ريمالا

 ا871/ يلا ١1834 ةئس نم كباكا .

 00 0 ها

 007 طشلب نيود تاووومأو-
 0000 ةلنلا ةاتسالا باج نم ينبلملا

 . 4١الا ىلا ا م51 ةنس ؟ك 5 نم يدنفا نيسح

 قوقحلا ةرئاد ةسائر

 ا8556 ؟ ك “ه ىلا !8554 ةنسا ك١ روصنم نيما ريمالا
 ع 1 3

 ل4557 لوليا ٠١ ىلا ١456 ةنس ؟ ك ؟5 نم متاح وبا ديع

 00000000 لا 11313 لوايأ ٠١ نم يمص وبا كب اخ

 رمتلا ريد ةيريدم

 00000000 [135للا 111 ةنس زازا نع روع يدا

 ةرادالا سلاحي ءاللكو

 !877 ىلا ١855 ةنس نم متاحوبا ديع

 ١١ 851 ىلا ١857 ةنس نم وناقيق موعن

 !875 ىلا 1451 ةنس نم فسوي كب نومح

 ضوالا ريدم

 ا854 ىلا ١871 ةنسزومت ١.0١ نم كب ةزع

 لوا نامجرت ظ
 ١8374 يلا ١851 ةنس نم ينامسلا يدنفا لوضف

 ن3 ىلا رية ةنع نم يدا يكرم



 0)'*”*آأ11111100--ددببببب 17/020

 ا

 ينانبللا طباضلا حبصا ىتح شوب رطلا ريغ اشاب متسو ةلبق ناكواشاب اصاو يتلا 8
 بسح رافنالا عم دعاقت شاعم محل راصو سابللا كس كلما طابض يقايك
 كلما ماظن

 مهزعي ةناف ةرادالا ساجم ادع امفرصتملا ةدارا تحت ني روماملا ءالوه عيمجن
 فنراف ءاش اذا ةرادالا سلجم كلذكو ةدحاو ةملكب و ةدحاو ةعاس يف مهبصني و
 ةدارا بسح باختنالا نوكبو فياظولا نم هبراقا لك لذعت فلاخي يذلا وضعلا
 ماقماقلا رواشت اهباختنا لبق خياشملاف نالف دي ري هنا ماقماقلا ىلا ررجي ٌهناف فرضتملا

 كرم نمحا بختني فرصتملا نا مومملا ىو بختئيف بواطملا مسا يطعي ناكيذلا
 هناكم سلجم ا ليكوت و فرصتم يفوت نايحالا ضعب يف فدص دقف خياشملا باختتا
 ولك دقو لاما اذكهو مهلوخددنع امالس مل ريفغلا برضي نايف اهيامع ةسلجلواف
 ءاضرا هنكمي لغشلا بحاص نال كلذ ىلع فساتن سانلا تنكف رومأب نايحالا ضعب 3

 سالو ةرادالا ٠ نم لففا فرصتملا ناف لاح لك ىلعف ١١ ءاضرا لويس ا

 ةفرصنملا مار ىلا ترامغ وعلا باهل عاما ةيرحلا ءاطعا ددعو مهلثم ضرغ هل 1
 أش نانبل رسخت ةفرصتملا شن

 هنأش دق هناش عيدك ال
 اشاب واد ةيفرصتم *اهتنا

 ' كلذل تدجو امن ءالكولا ةامج نم 0 0 عضت نا ةيلعلا ةلودلا تررق
 ةعفانلا رظان هوم كالذلف نانبل نم هجارخا دد ري اشاب داوف ناكو اشاب دواد ىوس تقولا

 هلو دلال ضرق لجال اب رواىلا هجوت ةعفانلا ةراظن يف سلج ام دعو نابل نم ىنعتساف

 ةتكرت هتارعاتناكو !"دحا فلخي لو اهيف يفوتو ارسي وسىلابرهف ةنايلخا نم ترهظف

  ىعتنا اذكهو نانبل ياي البق
- 



 تايماقياقلا شمه

 ءاضقلا نوم رزؤسم ةأردلم نوماقهاق 1

 5 9 كورا نارا

 5 5 2 ينورام نورتبلا 1
 5 300 يزرد فول 0

 ل 5 ينورام نتملا ١ ٠
 ١١ : قدرام 0

 "0 008 ظ ما نيك ذرثرا مور هروكلا ١
 23 ف : ٠6 3 كيلوثاك مور هلفشأ ١

3 

 نلقتسم تاي ريدم
 : '” يف ورام ملا ريو

 يلاوتم لمرحلا ١
 واط

 007 .اًمظومو اًيدنج 145 و تاوضقلا يف امدختسم 2غ و اًريدم "؟ كلذ عومج ن 3 1
 00 عيبجا عومجو ةفللخم فئاظو قا 7+ و لاح لا يف 74و ةن ركسملا

 ظ 6
 ني ركسعلا سابل

 7 7 نبل ناكو ابي رغم راك وب رطلا ادع ام مويلا وه ا ةب ركسعلا سابل ناكدق
 )0 ةلوخ نم لواف :يبرعلاب يركسعلا علا ' .نراكو طي ريشلاب .ظنف :نثا رثبلا ةفباش

0 



4 

 5 بفىشفن د 00-25 نك
 نك ويرش ايلا بنوا مس عي يايا دولا وادع

 ايس 7 < ا ل ني رح ل

 سوس

 لس

 دل ل زول لف تلا ل لا نوعا ولا ب دل بلا قل

 ؟ احلا نينطصا كذب و ةيلدعلا اشاب اصاو لخدا دقو ءازجلا ةرياد اشاب تسر كلذ 00 فورظلا بسح عونتت تذخا مت اشاب دواد ةيملا 0 لكشادها 3
 اد دعزبكاالا ةفئاطلا نم نوكد ضاق يعدي سئر نم ةلوكم تناك ىلا اا

 بئانلا اكمل ةفيظو الو كالمألاب وا لاجرلاب ةيمهالا نماهدعب ىلا ةئئاطلا ند ١

 شتفم اشاب فسوي ةلود داز دقو يومها ىعدملا اشاب موعن ةلود داز دقو ًاضيا ةيمهشالا

 | 8537 ةنسةئيه يث نالا اهركذا ىنلا ةئيلا هذبف ةيلداعلا

 ١4607 تنس نييفردتلا تئيه

56 

8 

 فرصتملا

 ١

 سلاخنا

 5 ةرادالا

 ١ قوقحلا

 1 ءادجلا

 / يف رعلا مقلا

 ه0 لا

 1 ىسالا مقلا

 9 قاروالا |ق

 0 مالقالا ءاردم

 ًّء -

 ني روماملا يفاب

 م فارغلتلا
 0 ةعفانلا

 ددع

 سيحلا
 ايارسلا رومأم
 يوم يعدم

 ديب سلا اح يما د ركاذت رومأم



 د < ١

 يف رانخاف توريب يف راجتلا كحل يرو دب ري خياشملا نأ ناك دقن

 7 اذهل رةجاحب تنا له هب رق ”هلأسف حالطصالا ةيفيك نع هءراقا دحا راشتساف ةبانكلا
 "اذا هل لاقف هنم اهيدتسا امهارد ٌدنم بلطا يننال ةجاحلا ةياغب ةباجاف ال ما لجرلا

 0 لارحألا فرعي يل لجر اذبف مل «يش لكلب بغل بنك
 7 هياانقرعي ال انحالطصا ناف ريرحتلا هل لسرملا صخشلا فرعي نا ناونعلا ةباغف
 | ٠لجاما لجالا بانج لكلا بنك الثم عيمجل بتكي حالطصالا اذه ا

 7 فاصوالا هذه لكف هاقب ما دا اللا الق ةداعسلا تعا مثلا عر 17
 8 وكم الو ا تافصلا مدبب امنع ديجوب ال ثيح صوصخم صن هر

 )لأ لصب لاق نا فدرعتلا لجال نسحالاف يلك رابتخا دعب الا ابفرعي نا عزولل
 " اطوصخو)ل وطلاباشلا رعمالاينالفلا لحم يف راحنلاوا رجاتلا ينالفلا تالف

 7 ريرختلا لصيف اذكهو عرقالا جرعالا روعالا ( ةمالع هب ناك اذا فبرعتلا ةدانزل
 ا . ىقيقلا هنا عم نوكي ال حالطصالا اذهف رثكأ ديربلا عزوم هيلا يدتبيو نما 2

 7 2 اذه هريغ لع اهبحي نكل هدف ىلع ةقيقملا هل لاقي نا صخشلا بجي ال نكلو
 ١ هرييغت نكي 3 حالطصا

 ”0 دما قبب ١ تقولا لفق. هيسزلا لمملا حالطصالا اذه رييغت مزلي هنا لصاحلا
 ' لجرلا ةفيانو نع_لاقي نا ىنكيف هلجال تامصاخلا تلق دقو اهسال هيلا تفنلد
 7 لحلا .:نارطم نالف ةدايس ينالفلا نالف نانبب فرصتمولتلود ”الثم ةيمسرلا ةباقلاو
 0014 _دراجاالو يركف اذه رج لهو ةيئالفلا ةفئاطلا كري رطب نالف ةطبغ ينالفلا

 ا  هتاذ نيعا يفو روبجلا نيعا يف اهبحاص عفرت بافلالا هذهف كلذ ريغ ءأترا اذا يريغ
 0 ةفرعت ال ارامخ كدعي نا اماف كلذ ريغ ٌهلاح فرعي وهو فيفعلا هل لاقي ام ندحا

 ١ اياذكو ا
 1 - هالبا ةباتكم حالطصا هتفرعم مدعل امصخ هل ذخا يذلا اشاب دواد ىلا عجرالو



 ا 1

 : ءارهالا نم هنال (لبعم ىبس نا بيبطلا نال

 صلخم بحم 6ربخنل قبن ءيش دج اذا ةعصلا ةياغب هقيفش تسلا اندلو صوصخب 03٠١

 زاقرق

 : ةعبجاف
 ىلا عجرت ال ىتح اهتارادم مزلبو ةنوصملا تسلا ةححص نم اًءدج انيرسنااننا

 رك اش ريغ محملا

 ناكو ريقفب ةيصون ري رحت يل روح ةيراممملا دحا نا قشمد يف اناو يل ثدح دقو 2
 بنك ريقكلا ريقنلا تاكخلا ىذه لمان تدخان يلالتلا ناراللا ريقملا ريقفلا ءاضمالا ١
 ىتم هريغل لب هل تسل اهنا ىعدا. اذاو تاريللا نم فولا لوخدم دنا اريقق نوكي

 يذلا لاملاب ناسنالا عتمتت نا " ٍدغلا نم دصقلاف ايش يل قبب تم ىتم اضيأ انو تافآآ
 هب عتب و ةنم لك أب نا همنعوأ لخدلا اذه ٌدنم لخاي نلركا يح وهو هديب ٠

 ريقفي سيل !ذاف ٠
 مكرت سانلاو اريقح نوكي فيكف والا نم برغأ اذهف ريتا 000

 ءاضمالا هل عضاو ةبواجا يدارم يبسفن يف تلقف ءاضمالاب حاللصالا اذه اف هل عفدتو .
 اذه نا اًذاف هل لوقاو هتباتكب ُهَحا ضرتعا ناف لوقي اذام ىرال هبتك يذلا '

 : ناونعلا هل تنعكف ًاحيضص نوكي هلبق نأو حيض ريغ ءاضمالا ٠

 ءاقب ماد ينالفلا نارطملا ريقملا ريقفلا ةرضح ىلا 0
 هللا فرعا ال يتوطره رفاك ينناب 1 لك نم ةخرصلاو ةمايقلا يلع تماقف

 | لهو نيدلا الو 1

 امسح ةنيجا دقو هلاخ رع هنشلب رقم وبق ءااضما اذه اهرب ال ظ
 ردكتب نا مزلي الف احيحص ناكناو ”هلعفب نا مزلي الف ايزك ناك اذاف هس ل لصو ظ

 كعم قحلا اولاق اًريخاف نم
 هلل دجلاف اهلبقي ال لقاعلا ناسنالاو ةيعيبطب تسيل رومالا هذه عيب نا ةجيتنلا

 سا لك حلصي يذلا نمزلا عم جيردتأاب لوزت تذخا دق تاحالطصالا هذه نإ



0 

 صلخملا حلا يضي ريمالا» ل يعارلا يضي يروخلاو
 ظ ؟وخا ءاضمالاو تانجولا ةلبق وأ ةلبقلا بغ باحصالا نيبو

  ؟يطاوم ملل فرشي يو جراما نم ريرحتلا ناونع يف يش ةمهملا فاصوالا اماو

 ل محنالا ماقلاو موكألا بانجلا وا مارتحالاو فرشلا ىتكلا سدق لمانا وا
 يأ ةدبدع 0 الس اذكهو رطلا ع انوفا مسالا امأو

 . 0 ” الا ةلوابف ؟ذن !ءدج ةرصتقع تناك رعلا تا انتغل تاخذ

 كلذ لاثم

 07 ةينالفلا دلبلا ىاح وا ينالفلا شيجلا ريمأ ينالفلا نالف ىلا
 1 3 ءافلخلا دحا ررح ام ةغالبلاو راصتخالا هي ةبيجم تاحالطصا ممل ناكو

 ع : هل لوقف لاعلا دحأ

 كانلزع تفلاخ ناو كانيقبا تلدع ناف هكووالشرقو كرمك اختك
 1 ةيبرعلا ةغللا لع لخ و حالطصالا اذه نا لصاحلاو

 ' هلأ يدلاو لربخاف ثاباتكلا هذه بس اعازنو اماصخ ثدحي ام اًريغك ناكو
 0 عاشملاو لابعلا يقاب ىلا طالبنج كب ديعس نم ةباتكلا حالطصال اًرتقد ”هدنع ناك

 8 اهيلغ اًريغك نولفاحي اوناكو هريغو ءارمالاو
 1 .جاللسالا اذهب نيقحم اوناك ليف اهتيمهاو ةللا ة ة ةقيقح يف نالا صحفتاف .

 "الغم نمزلا عم الا هرييغت نكمي الو امهم رمالا راص حالصالا دجو ىتم لوقاف ال ما
 1 هدم يتحارو د ع ع ناكامدنع صلخم بح يل بتكي ريمالا ُك كلذ نك

 ' اذه هل زوحي .الف ىكملاب نالا اماو يزكحرمو هزكرمل اًمفاوم ةحالطصا ناكف
 7 حالطصالا

 ' اهينيع يف ةطرع ةنبا هلو لاحلا ريقف ءارعالا دحا نأ شو ةدق يعم ترج دقو

 ١ . نا هل تلقف اهذخاو اهدلاو رضح اهئافش دنعو انام ىندتملا اهتاخدا اهرقف ىلا !ًرظنف
 | 1 اخ معلا نبع هيف لوقي ايت نم يلدرو ةدم دعبو اًركشنم بهذذ اهنع يل ري



 نينا ع د اسوا 52010 1000 هليل يسمو 310111 9 57 7 هيا حش ل نفد نت نينا

 ل ا رم ايت ا دع وشوي ويويل ياو ويو وف يو اج هنو عد

 د ] ةرق م

 ةعاطا ىلع هتدعاممل نانبل يف ةيوق ةلم ستئر عم قداصتي ترا هب ىلوالا نا ساوب كري رطبلا مهنم هايوقا ءادعا ُهل لعج هتسايس مدع نم ( هرارضا 330 سفنلا ريك ةالداع ناكو همساب مويلا قا
 ةيماقمئاق ينقي ثراك يذلا مرك كب فسوي ءاضراب هترادا مدع كلذكو هل يلاهالا
 يزاوي ال بونجلا ةحالصاف هي ونحب .نيعسلا ةنس تلعف + نانبل يلاهثب لعفف 1215 3 ةنس اهترفو تناك ا دالب برخو نآنبل ىلا باعتالا كلت بيس هترادا مدعلف ناورسسك 6

 ىضم اًريخاو نع اًرسق وا ةنم نراك اوس نانبل يس رثا قبب لو لامثلل ةبارخ

 ينم حدملا هل قحي ُهنال ةئحدم تنكل يصوصحخلا هحلاص ىلا تفنلي نمم تنك ولو

 سيلو مومتلا نع ملكتي خي راتلاف نانبلب يدحو انا تسل يبكلو رطاعلا ركذلاو ركشلا
 0 : يركف اذهف صوص

 نانبل حالطصا ريغ ىلع .يدنفا كري رطب هل هتباتكب ةكراطبلا ضعب ظاغأ ناكو
 ' ٠ نمزلا كلذ يف ةباتكلا حالطصا ركذن كلذ لجالف

  ىصعلا كلذ يف ةباتكللا حالطصا
 نم وا عير وا ةيحلت فصن 34 ةباتكلا وهو قرولا علققإ لوا حالطصالا ناك

 . ؟كمادقا ”ىطاوم مل بغل لاقي كاي رطب: ناك اما باققالاو كطلا 0
 دلو لاو

 ءانقمالاو ميدايا مل بغ ينروغللو كدلو ءاضمالاو مكانا 0 3

 ١ د وا حدلو
 ليكم نم لكل 0ك كدبع وأ كمداخ ءاضمالاو عيدابا مل بغ 32

 نارطملاو ةيلوسرلا ةكربلا ؟ادها بع كري رطبلا .نم ىندالا ىلا ىلعالا نم اماو
 ريقلاب ويقنلاتءاضيالاز ةكربلا عطل ا
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 000 كي ا ةنكاو هضري 3 ير
 1 ةنأكو ةرادالا سلخ ةساي ر ىلا لقتنا مث ةنوباهي عيبجلا ناكف ليذلاو سفنلا فيفع

 نم جرخ اشاب وكترف موجرملا دانلود رضح امدنعو مات قافتاب اناكو هيف وضع يرلاو
 | يدي هتلاكو ةدم ادحا عدي ملث يح ابيهم ناكو اشاب ؛ سر هعجرا نا ىلا قبو ةمدخلا

 1 : ١/8/4 ةبس ابيف نفدو ادبعب يف ءَأخ يفوت د

 ١ مآ كلذكحو هما تحت ناكن انبل مساب اصوصخم !"روناف اشاب دواد رضحا دقو

 "” هلوا يدنعو نيدلا تبي. يف تعبط نانبل اهامم ةيسارفاو ةيبرع ةدي رج ءاشناب
 | اهنم ددع

 ”0 للا دج لم ر شاب و رومادلا ةقلغمب يف ركجفاف نانبل ىلا ءانيم لمع هعبن يف ناكو
 ١ تدملا عبتي نا ركتفاو نالا  ىتح لزي ملو اشاب تسر ةذدم يف لكا ٌرومادلا رم قوف
 " هتللذب نالاحضرع اديص لها تمدق دقو سوابارطو توريب و اديصك نانبلب طحت ينل
 ' ققنم هياقئاق نيعيو ةيسايسلا ليجلا ةرادال اعبات عاقبلا برغ ناكو يلاعلا بابلا ىلا
 | المع نآك هلأ راضتخالابو. ةيالوللا تناكف رانثعالاو ةيريمالا لاومالا اماو اشاب دواد

 ١ ملاملا ترم اليم امل عقدي اهتينك لخدو ب راز املك ناكو ادج اع اكو نانبلل

 ' ماظنلا ضعبريغو ةناتسالا ىلا رفاس دقو ةلي زج اباده ءانمالا ني رومأملا يدهيو
 | مدقت نايدالا ءاساؤر نا ناك ماظنلا اذهو ةرادالاو اجلا يف ني. رومأملا باختناب

 " ,ققاوت الو ةقفاوت ال ةلاسملا هذه نأ ىار امدنعو مويا ةيالولا ماظن بسح صاخشالا

 ظ 0 باختتاب ةرادالا ءاضعا لعجي نا ةناتسالا يف دهتجا هدنع نيريبزؤلالالضعي ٠
 1 دال ف دحر لولا وح نوب او كرت

 اشاب دوادل

 7 مدقتب !ًدبتع فراعملاو مولعلا اع اع زك سفنلا فيقع ناك ( ةنسملا هلامتا )
 ' كارت مؤ اهاثنا يذلا وهف هنيع يف ةيدوادلا ةازردلا. ةسردملا ةنسملا هراثآ نمن دالبلا



 ع 1 عا َ 1 7

 حلصلا خياشم 01
 11 راع ا 0 باخدلاب 0 يلاهالا ناك نان مانفقال 1 ل

 كاع يلا 0 ف ةنيارا 0 ةنركملا لب د 2 . دونم ب 2

 1 ع تلد 8 ىدتبا نقم تتسلل

 ظ نحس دعب مث 0 اوداراو ةنسلا كالت قد ةر ادالا سلجت عمججا امدتعو ٠

 ء[ضيي ةيناقثو ءادوس قاروا ةعبزا اهيف اوعضو ةعرق اومر الذ لجالت ماطتلا حا
 اوونلا قاروالا ويحس نينا قاررالا جت هكامعالا تنحل ٠00

 0 قس قرا نع نر ا سلهلا اذدل لغج دقو اولديأ
 ا حوأو هاه !وريعشا ني.ذلاو فياوطلا لك نم هل بختنا دقف تاو الل ناجي اماو ٠

 يبا يدنفا ديعو لواش' يذفا ا لوحي يدنفا هراشب و نوم كب نومه مماشأي

 مرا خيشلاو ىدلاو موحرملاو ركرملا يف اماقُماق ىمست ىزلا وناقيف كدا | موعتو احا

 ١ ودفلاو تاي ريدم دمع يمست ننال تاما ةثاعلا اسكر و يروم

 4 0 نيرع ل ماقئاق لسرأ دقو نيلصالا تاتا لها نم مهيلغاو اهيفط ََ

 01 ا اة نس لدا

 9 دن زاخلا كب نادت

 "لان ل .ةراد "اذ أفيطل عوض درج لال

 :؛ ام ةققاوم 18 ةنس ات

 ا زيزج تحايل وهاقه !



 00 رميتام نع لام اا ذأ 14
 و ةكرا م نقرا

 17 د ةمالا 3-5 0 را ةمأ و رم باح قي :

0 

 ورا دا 0 00 0 . الع نك 3

 0 ريح كلا ىلا موعدي اشاز دواد نما رد معو يف مهو مي

 | نما ناكف لير مام رف واج 81 كاد امدنقو ةرسعاةاانا ىلا

 11 بيدنا لاف نانح 22 2و كراش ىلب ايم ماو عهدي :

 1و حربا هل ريغي نا هت زد نع ملف نا رعأ رظنو يار ١

 يشب لك لمد كنا رثك] نيد دما أ هنأو ميتباصا يت'ا ةياشولا . ١
 ٍ ءهل نو را يزدلا ينال كلذ 1 هج ع ا

:: 

 ل ل 0 نا 31 5 9 2
 هيف عت تناكيذلا تاكاحلا سا ينتاك نات ميلا يف يق ةعرع رد 1

 . 0 ع ةلأصو وسكر كاذ يدلاو لباق كلذ دعب اسم ةنأد 0 0 5

 58 تدخا كلزللا ةنف ووأملا ميهذم اوريغت كدا نأ اوريحأ هناحاق هلع .

 ا اندنتو مهسقنأ صلخيو 0 يف مهداسجا كلي نأ للحت هتلود يروخس
 مرخنلا رص اخ نال مهسوقت ىلا تفتلي ملو سيملا نم موصلخ هدكعب لمت اشاي دوئادع
 0007 ماما ةقيانو نم سلع



 م 0
 يبو هدير نمو كدت. نحيي كركي احب يلف ألا ١ الجر بيب 1
 .قرضتم لّفا نالاركذنلو دالبلل ةحارلا باجيو قرب مهسوبس نا مزاي سانلاو,ةللاا 7

 وهو 6 1

 لوأالا اكل 0 دا اش أب دواد

 يشع 0 هرج ٠١؟0ا/ ةنس نأوي زج ٠ يناشاب دوأد نيعت“ 5

 ناتبل بترت يف مظعلا لضفلا هل ماظعلا ةودلا اج نب نيو ا يمر اوهو ارح 3
 لاضإلا ١ نيو 4 ةوادعلاو ايراج مدلاو هب هنو 1 هلاؤحا تناكات د هتيفرم هجم لد 1

 ةعرب ايزت هنأ َىَح 1 دح دالبلا نَا دّثو دالب || 2 و نيفؤظوتملا ب خضاو سلاخلا بكرا 1

 ًافعاو باغلاو ناف كا م نيب ا (طاض 0 3 كلا بتر ذقو ع 7

 هملب فسوو يلاخ ةلايخلا نسر ا اخ 2 نيتقر ّْق ىلا 0 مقر يي / 1

 فاوزلا س ابل مهسبلا دقو تابش نيدلا لوس ديعس ريمالا ةاشلا نسر كفرصات 3

 ذم ىلا انلودو دنع ةء كحجرملا يف اورهتشا نيذلا طابضلا دعب ايف كدنسوإ 0200

 نيلهال لماع نأ ا أامدتعو ةبيهاو لدعلا رهظا دق اشاب دوأد امأو مهيبصتق 1

 ,ساجو رضح امدنع هناوهو ةنع ار يدلاو ينرب>ا دقو ةيبو روالا دالبلا ا !

 .بعاي ايارسلا ةحاس كيس وعنو احابص موي لك ناكف يجضنرفا ب ا" مدع ناك يد 1
 حس تدغباو هب تقتتسا كلذ دالبلا لها تأر امدنعو ماما ]نشكو و باكا ف
 اشاي دواد بي ناكو نيةظواملا ضءب مالكلا اذه معم مدقو هترادا مدعو هتفذ نع 1

 ةئصلا هكوج 7 نى 05 نع نأ داوعتت مل اندالب لها نا 4 لاقو ع لاقي مع هر ةءاق 01

 سانا ماما كتاكرح يف اع امذر ثركت نأ مب لاقف ةيسملا لال مزلي اذام ةياجاق 3و

 هد نْذآو ساءو كهوظ ل ةنورف دو هعلدب نعت يقانلا 02 هلأ قى اي سل 90 ٍ

 جار ةمأوم 2 هرمأتو هل سدعي 55 هيلع لآخدي امدنع ناك هرؤز: نأ دالي ١

 «عللذ نمو ةعرسب هرئاوا يرج بيب لجر اذه ٍءور> دنع لوقإ ناك يذلا رئازاا

 مهبوأقب ةبمللا تلاد تل |



 ٠ دع ١ « ©« د

 .تثروال يتدض وا يب زح نم نك اوس امدختسم هباذتتاو ةقرصتب لخدا الو ضرتعا

 ويمد كدع هذبف ءاذي ٠ ند هت ل٠2 ةمحلأع تحتي نأ هلذ فره د ىلع هيأ وكسملا

 ' ا ةيروعأم 0 ال .نأ.ط رش يلد ملا بافغتلاب ة 4 رطل هلذ ملا طع 3 38

 طف هل معلا اذه نال ههدخ نع مقتنو هذونت يف ةدرف من
 ١ زوأ فرمصتملا سلو

 ' مدح ةلاخاو مزايف هريغ ىلع فرصتملا هلفن دقو هغاعم ضبق مدنقسلا ينك / 2
 | تكي كييخ ةحاربو اهشبتث يلا كتيحام ضوع كمت ىلا ةحارلا يلععت تا

 0 9 هل لع 0 د وأ 0 7 بو تدل نم د 0 طاعلاق

 0 كر تعم : 1 4ب عنو ي مخ فلذوي 0 وه ا بنسلذ ما

 0 قدعي نأ يخغبلي الو نيد الا قارع 0 66 نيالا يكدر أ الوأ نر هكا ند فاظوو

 / هايوقا ا ذخأي نا ةموكملا ماصو هللاص نم سلو نينثالا نم صحتلا دعب الإ
 0 هالو عيش منزم ًايزح 4 لحي هن رومأم نما د.عكساو ةءارلاو داللا رعب مه راح اذ

 ا مهحاو لجالو مههجوب شاي وا مم راقأ ددحأ فلاذوش امى هل 0 اوريدي ء ءادعألا

 0 تووكي نا أي لب اهنموخ ةطاقم. يف !ًدا فاتوي ال نأ يبقي يلاهالاو فردت
 ضرغو بزح الي 5 ىو أ ةعطاقم 0

 ١ كمدخ» تنكام و ( ةلل وط مدعم يلع 5 محا راعتا ةح أت 0 و ٍء ؟ دام عب

 )ا 0 ُى

 يراقلا ىلا يراكحملا نم ةسابسلاب لفتتن هلل دملاو انك انه نال

 يق اشاب دوأد وهو فرضصتم لوا ا: :اطدال اذاف 5-0-5 ايكو وومألا ىذه صخلأ

 0 للا لك رحب يتلا ةيلعلا انتلود اوال ًاعوط دالبلا حاجتل مظع وادعتساي كل

 7 اكن ايدل هذه ف ماد اعلا 0 نال يلاحالا ة>' ار ل ات اك ليي ايي

- 
7 1 
1 
,. 

: 



 0 ةلملا ما مجاودب نكقمم نينانللا ىزت كلذ 00 ملظعأ ةخب
 ةيحمأو ةلَوةعملا ةيموملا مهااج ٍِش 5

 0 مرا ا

 1 نيد اذه نال ةلوانملاو ؤوردلاو مالسالاك ةيعيتسم

 تاما فالخو َ 0 ا

 1 0 35 هه ميةعف

 7 4 1 : ا : * ف

 ىطقلا لَن الف اناثطع تس اذا ٠
 1 هيياعما يلاعالاو خاشملاو ءاومألا م ءال وهو ئساملا نمزلا ف نوريثك 8

 ١ ةهظ داسقلاب تودي اوناكف مهل نخآ ال 5 مدعل فئاظولا نوبلطي ةز
 ”هكرصلا ذعأب يل وخآ مسقو فقرصتملا نيب داسفلا نومري و ا

 0 00 نالا دحل 0 ينتمي ١

 : 0 0 نب نيدلا 0

 ١ تم نكرطخلا نمق فرضغملا عابطا بس صقنتو دادزت: لاوحالا#
 ا بعتو يلاهالا ىلع روض 00 لو ةعرد لع ل 4عم لاوح١

 ” ةصو» اه وعد ةدسق يق يي _لارح>الا ءذه تحرش دقو نيدستلا ل 2

 2 ْ 00 00 رايتس هي
 نك

1 
320 

 0 داع 5 ءاظنلا اذه ريدم كوفر 30

 0  فراعمو 31 دو م ريع © ا «قوستج 38 0

 ا 0 كفرا لب يقام - 1



 ا

 1 0 نم ملعم لك ف اخا تنكصو تاكاضلا اب نع ا
 ا | هذه يتباتكم ددع ينال دضلاب ء يش لك باقنا ىتح ناللا لصح و 0

 ةحارب تنك ينال اهلع تفمأتو عومدلاب "يني تقرورغاف مايالا كلت تك
 تدك امدنعو ”هدقفاىتم الا هيلع وه ام ةعق ناسنالا فرعي ال ةقيقحلابو « ءيشب ركشا ال
 0 رعشا منع دعتبأ ت 3 ,ذلا نيمللعملا نم اًملعم ىرا

 ظ 00 لن بكأ عنا ميريل اذه عاطل

 0 2 اًريخ نولوقي رغأ نوري 0 نولعفب اوناك اب نؤدقتعي اخ !ديج فرعا

 ككل هذه لجال مهامتو مملهاو مدالبو معلا كرت نبدا دالؤح لثم ناو
 ىكملاب لب. مهسقنا ىلع يتتواضفي ىتح مهنم لضفا تنل اناف يرطاخ لجال انكر ا
 منال ةمحرلا يلطو انم ركشلا مهللب ميج اع مول الف مداقتعا بسح نولعفي اوناك

 52 انلاع ريغ ماع يق

 الب لت مل نانبل ىلا ازايما اهئراطعا ديا اهديا ةيلعلا انتلود تاماعنا مظعا نم

 ع يف نيلمحتسو نيعضاخ نيعئاط نيينانبللا ىرت كلذلو تناكة لود ةيا يف هريف

 07 مهماظن دقق ىلع اثوخ ةكرح ىفدا نودبي الو مهيفرصتم عابطو قالخا لاوحال
 ا ةعفانم ىرتق نانبل عوضخو طبضل حالس ىوقا وه لداعلا ماظنلا اذِيف

 .سردم و دصحيو عرزيو ملفي * هلغش يف ةماتلا ةيرخلا حالفللف تالاحلاو تاقبطل

 || ويجلظ عقد يجرلا ةرادا نودب ةناخد عرزيو راشعالا رظان نودب هت 1
 1 هسفن غلبماف اهدازو هيف لختشا امهمو هكالما ىلع ًامواعم اقلب ك

 هاب ماقُماقلا ىرت ا اك يهف تيغلأ اهنا تركتفا يتلا تاعطاقملا باهنجاو
 ِ نماو رابثعاو ةينيد ةي رحب عتمم ليوولكالا زو اونك 1ك ممن 1 ةئيه لك

 ظ هزم لاحو ةئف لكَ يس اذكهو ينيدلا هزكر م ةيمور ُثيس ناكو ل ام نسحا 0



 د ل

 مال دالوالل ىطعت ترا هل ال 'داقالادبت سمج مسالا ١

 ركفلا تعيض ا ةيتوهاللا اهريسأفت نوفر ع الو جرادلا اهانعف "الا نوقرم# و 1

 ينجم قرا

 راو بلدا# “1 222022207

 تطيل وم ننام

 ظ00ا00100-07752ا

 ,لج لوخد ترم بحعتو رهاظلا نيبحلا الا فرعي ال ةنس رشع ةعدرالا ني دول ا

 هيسزمرلاو يثوهاللا اهانعم انل رشف نادناف الا ناكر ل نانا ةالصلا بتك يف ءدبك"
 اذه كا انركف يف ام تيثاانل هصاصق نكلو زثكا ةقيتلل ادب ا[ي دش احلا
 بيعم مالكه

 نيلعملا ةسارشو برضلاو ةواسقلا ٍش ةسردملا هذه ف هيلع تكئاو هلوقا يذلاو

 مل اًنأيحاو ةشبطلاو جاركلا توص الا عمت تنكح امو مهتلصاصق يف لقعتلا مدعو
 .ذيملتلا حلصت ال ةقبرطلا هذبف قاطملا عرضأتاو ءايمعلا ةعاطلا مزلي لب هببس قرع
 يتلا رارضالا فرعيو ةككلاب ذخوي ىضراكولف هكتري ام رارضا فرعي هلال

 |ريوط نيع يف ىتماقا لم
 يونسللل ةسردملا بترع ناكو ابنسنرف ةلود باينح لط نلوالا ةبسلا علو 3

 تا مم يل ةاطمملا يسركلا ينعسيئرلا فذح اد ايقث نكأ مل يفا ثيحو شرما 4<
 "قلي تسل ثالنلا نينسلا هذه يف اهتملعت يتلا مولعلا اماو يدلاو باسح لع نيينص

 باسملا ىر» اليلق تسردو قيطامارغلا يف يناثلا فصلا ىلا تلصو ٍناف ركخدِع

 لك ث يحب ةيقرعلا نم اس رقث ءىث الو ةدحاو ةنس ةينيئاللا ةغالا تسردو ةٍيفارتلاو

 امد هي ةسردلل دب تجر ايش ينعفنت تناكام مولعلا مدا

 مايالا كلت يف تالا يرخفت
 مكحقلاو ةحارلا مدعو بعتلاو ءامتثلا مايا مايالا كالت نا ”اليق يسحف تنك
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 ا
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2 
0 
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 ع

 كدب ىدمأ لاتو اهنع تاق يا ةشيطلا كف هترحح يلا .تلصو ىتح عيا

 ”ندحا ناك تم تنك ول.باجاف ضب رمانا ويسوماي تلقف فرعت تنا لانق اذا تلقتق

 ٠ .ةلداحم نود نم لاق فوعت تنا باجا مويلا اهرتكلها اذامو ةتبجاف كلسفن تصاخ هلال

 ظ | .هيفدب نم تجرخ يحور.نا يتعض عم ترعشاف يرضي ادتاو هديب ايكسماو كدي تاه

 ا” اىث هيف ام لوقا اناو حا ضوع نا يخا بجا رعثلا لوا لوقن ضر الكو
 'اهيتاذ لتفسأتف رجملا هيشي ُهبلق يذلا اذه يسفن يف تلقو يتكرت اريخاف رعتلا اًده
 3 تقولا كلذ يادتّبع هدعو هم

 فيكق كشلا ذيلتلا ملعت يتلا ةقيرطلا هذهو شحوتلا اذه رظنأ
 " ليك ةرضح

 0 ةلتنل اذال بحا لعف ةيسرفالاب هدنع ملا ادتا نا عم بحأ لجال يتبرع

 ' . قيطخ اهنا بحا ةظفلب ركتفا تنكح الو ةسدقم ةيدرفالابو ةعيم ةيطخ ييرعلا يق
 1 ةثبطلا لضف نم اذهو ليزز ىنعم ىلع اهذخا ترص يركق هيبنت هدعو

ِ 

 "و ِ 8 | .ميوس

 ١ النعم ناكو رديح يلا نوطنا يناجي اًمكارةنأكو ةسنكلا يف انك موب تاذ قو
 " ترو داشالا ديثن نم لاوقا ضعب باتكلا اذه يف دجوي يبرع ةالصانب بادب

 ١ .تيطعاو تكمن ة[4ا هذه أرقا تنك اهدنعو لئا رجناو رقشا يبيح ةيالا هقح ايتاجح
 اةينعنع ناك يذلا ناناف خالاف اهتأرق دنع اضيا كك يذلا نوطنا يراجل باكل

 .نوطنا دي ىف لزي مل باتكلا ناكوانيلا ىناف ةكرملا هذح رظن ظعولا يضرك فاح
 0 يعصوو باوكإا ناشاف خالا ملتساف 24 هذه هيف ةدوجوملا لا ٍِق ةعبصأ (2او

 7 ل ثم“ انعولط دعبو ىقمو باتكلا ذخاو هلجلا هذه أرقف نوطنا عيصا لح ةحيصال

 " يتلا ةيناثلا ةرملا يغ هذبف هتدامك ةثبطلا اندعط يذلا لكرلا ةلياقملاتوعو ةسيعكلال
 ' تاكو لف لهاجلا كبحاص الو لقاعلا كودع نأ لثملا مس نوطنا باسح لعامانلكاق
 ِ مولص باك ريغ خالا دحوأل باغكلا قلغاو مالعلا قع ْنَع ةعبضأ مو هنريدجع

 - ني ننس 70سنه

 توك



 ده 409 د
 0 مم اذ نمو هند

 يتم مهيف وكت ةدمالت ضعب عم مجالا 1 "لن اع

 . .يبرضي نأك ةظفللا هذه ةيسنرفالاب ينملعي ام ضوعف فلا اذه ىلا تير

 ةسنركال 1 لإ رزان كوع امو يلب رعلاب اهف رمان يلي ايت 0 1 31

 ملك اولي نا بجاولا نمن ةغللا لك لب ال ةصوصخم تالك ظقف يلع ىلع مهطراش الو.
 يوم ةقرغي وا هديعي الف الزر لوقلا ناك نا نشل مدخلا فريي تح هيا ا

 جاتحت ال عرقالاو روعالاكت اهوشملا ةلمج نم يه ةلكلا . هذه كلذ لكمم هل ليلا ١

 زكرملا ةيطاو اهنال 5 برضلا ١

 ايراطتسودلا ضر 0
3 1 

 كو داكلاب !ةدج ًاًقيعض“ تيقب نكلو تيفشق 'رهش ةدم امراطتسودلا يف تشرع ٠١"
 رع دنع ماكو يكلا لبق ةيبرعلا ةباتكلا تقو نأكو سردلا ىلا تعلط موي لواو يتلا

 نم ريك 1 ةيرعلا فرعا 0 ع ةقرضحا راعشألا نم عوخم باتك ١
 يدلاو طخ نم ليج طخ اذ باتكلا ناكو ةشوعسمو ةراتخلا يف اهتاعت يقنال قافرال'

 لنعكأ ت رع ذخأي ىتح طخلا ةدعاق لجال راعشا ضعب بتك ا ت تذخاق#“
 عشاا اذه

 ةسارلا ةلتقأا

 سلا نا
 ١ ' هتئاو سلا ىوهاترصدقل تح 5 ناك نم مكلجا نم 0 ْ

 انوا هشد راق كِل نال ةمئلاف يباح لا >

 رققو ةئوزلا ل[ لا ةحل مل دا م

 ل هتو ناعكلا نم حاب عجر رعشو بحا ةظفل ىأر الو اهأرتف سردلا جراخ ىلإ
 لكي تيثم يح فج داملاكا ندا كي أ 6-5 ضرما نم جراخاناو هتوجحج ىلا ين

ْ: 5 3 30 

 * د ص ا ةكارلا ١



 ١ 0 لاا 0 ةدمالتا مامأ ن اها نأ لما

 9 011 91 ل نسأل كا ع كحضي وك فذكر دح بعللا

 ةئلثلا َةلَمملا

 ظ ةكورعم فروعو
 ا فرعي ١ يذلا سيئرلا ىلا الاح هجوت ةلككلا ذه وفاتك ىلا تقال 0
 امر سئرلا ىلا لاقق ةيسنرفالاب ةلككلا هذه فرعي ملوك افاتك كلذكو ةين رعلا نم“
 3 نس ل١ -لاتف قورقم يل لاقف كل اهجرتا فرعا ال ةيبفس ةلك لاق يروخلا 814

 - يش انه مل لاقو هب ذخت نيب ام ىلا داقأو د امل دئيخ كلذ ىعمام
 7 اهمال خالا اوبلطا لاقو هل_ةعراط لحما اذه ىلا ةراشالا سيئرلا رظن امدنعف ريك

 .وك فاتك نم ربختسا سيئرلا هل: لاقو رسغخل يجيبلا ميلعتلا ةلي د ناك يذلا
 00 قي انام

 يسلم دا 213 ناتراجاف تنل اذام هل لاقو خألا 27

 ٠ يتبلط كلذ دنعف اًدج ةهظع ةلكاهناب اهجحرتف ةيبرعلاب ةمككلا هذه فرعي مل كلذك خالاف
 5 يل لاق حرابلا جابك هدي هةدامك فجتري ناكو هماما ترضخ سرا
 تمم قورقم ةظفل نا ربتعا مل يننال قورقم تلق اق هل تلقف ك افاتك ىلا تلق اذام
 . كلذلف ةتيم ةئيطخك تسلو بيرغلل راقتحاكر وعا لثم اهربتعا لب ةئيورلا ظافلال»

 ْ) | ةينرالا اهفرعا مل ينا ةعبجاف ةلكلا هذه ىنعمام سيئرلا يل لاقف تلق ام ركنا مل
 | ةيذخ نيب ام ىلا اهب ترشأو هيدي تعج يا وكافتك لثم تلمعف اهيلا رش 0
 0 ا ادرار 211 تاه ةياوج ناكف داربلل ردتندك + 2يش دجوي انهه. هل تلقو
 .نال عشقي الو عع ال ناك اهنع لسا ةهافسلا نم ةلكلا هذهب ءيش يف ام هل لوقأ اناو
 ف ساونا كأني دحوم جوخ ف 00 نا
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 200 ذا ديل

 اكو انيصف ةنس نيسجلا نس ةماقلا لبوط ناكو ةنم بعترن 521 علا

 نض ولاا ناعفرغ هل ناكو اهبنرف نم نساك ظنيفم نم نك 0000
 لف ىلوالا ةفرغلا تاخدف ةرطملاو ةيساقلا طابش يللايل نم ةليالا كالت تناكو ىرخالا

 تنوطناو ةلوح ن.ء نيلعلاو ناويدلا طسو يف سيئرلا تدجوف ةيناثلا تاخدو ابيف هرأ

 ةداعلا تناكو ءينثب ركتفم ري اناو وك افاتك نوطنا يراج عم اًقاو اكبلا رديح با ٠
 لع الغ ناو نكي هال عكحننو انشوب رط مفرن 0 ةفرغ ىلا انلوخو دتعا)

 طئاحلا ٠
 :ناكو سئرلا ف قو ققنيف نابكمللا لكب تمعتتو ةنتزلا نذح تلت لوجو لد

 دهغاي بكري ااتكأار يناو ةمدنع : جوالا نم ةمعنيو رلاع تونعب يقادتودك فخ ؟
 سا وهو نا دق وهابق قأي ال لاجدلا حيسم توا لوقتا يرو رض اًده ان :

 . ديمتلا ةلاح يناه#و يدي ىلع ينرعشي ًادناو هدد بيا كو كدب جد لاعبا

 . نموا اناو يقاي من يأ لاجدلا حيسم نأ سيئرلا يدهيساي عت خربما تادتباف دريلاو
 . .ينماخ يعصلا سلا تايب 00 ويسوم اي لاجدلا ميسم نموأ كنايجي اًباث ًاناعا
 ىلع ةرمخ لكف مك ف ٠ صترأ تنكق كدب < ملا ةنم متما امو بأ معأ وهو

 ةكرحب يني ضمتاو يف جّوءاو ايف ضرالا طبخاو ابتهج نه يتلا يلجو مفوأ يدي
 اذكد يم لمع ناك ام لاجالا حيس نأ تدقتعاو بحذت يسن تواكف هين
 ىلا لاجرلاب تنم ةكرهلا هذه دعبف نمانلا لك هب نمويف اذكحخد لمع اذا ناو
 قالا كانه نم تجرخم املا ةيس مووو اقوزم قك تيأو ىنكرت ام فمبو مولا

 . ةيوس لاجدلاو سيئرلا يركقي
 رظعاو ىلا ينسي وا يناغعي سيئرلا تما نم الدبف نامئالل ةقيرطلا هذه رظناف

 " يرش ادتبا يرورمغ داقتعالا اذه نا يتمهشبو لاجاللا ميسم نع يل نهرب»و رخا
 "  قيقملا حيسملاب ينرفكت ةقرطلا هذه نا لبال لاجفلاب رةتيح نموا بكف جابركلاب
 نيش نيك نا رفعت سل عج نال سرلابو

 اونظي ىتح نيفرخحملا م داك دب تذذاو رظانلا ىلا تبهذ سودلا ندعو امدنعو

 نوويتشا تنك ينال ينع افرتعا ردو وك افاغك نا ةقيقملابو فرتسم ين 4

00 _ 3 
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 2 نود يلئانم ظفحا ت تنكق لاشنم عناللا ةهنقا يف ندكو انوسق 0 دعب ع يرمت

 ' :رع هلأسا ائاد تنكو تامجرت ضعب اًنايحا انيطعي روكذملا عملا ن ناكو اهمعفا نإ.

 1 لجال يواسرفو برع سوماق دوجو مدعل اكدج انعفني ناكهئال ةنج رتل ةيبرعلا ظافلالا.
 هءانتقا ناك نم يا عيطتسي ال يذلا دعب سومأق لإ هب ةناغتسمالا ٠

 ةناثلا ةلتتلا

الا رفنو رجلا ةئواح يل ثدح دقو
 1 ' يع لع ظعي سئرلا ن 

 0 لا ا فا تتاصمو عوج لضحيو نزلا رخآ يف يتأي ةناو.لاجدلا حيسع"
 ! . وك افاتك نوطنا يلنلاو قولا: نس رميح ناعفنبا ردع نوظنا امهدحا نينثا نيب
 نك ىبشب ىبب أدتبا لاجدلا حيسم لمعت اذام رديح نوطنا عع امدنعو اكع نم

 ا امدنعف الس عوجلا ىلع ل بحي ناك ةنال هعّوجو ىلا لاجدلا حسم
 توم امير هل تلقف عماس تنا اما ٍباجا يت اذامل هنلأسو هلط تينش هلاخل ذيب 5

 كلذ 0 0 العمال يل فقاو هنا لوقي سيئرلا الو لاجدلا حيسم ءيجم لبق
 يفف ةلادلا تضمو لاجدلا حيسم أ لح دست هل تاق هتحار لجالف يب قا

 ناكوةسردلا يف ينص يف ناكو يناجي وك افاثك نوطنا تاكو سردلا يفاناو ةلل
 مايالا دحأ ىف هخسنيل يضرف هيظعا [مئاد تنكف هضرف لمت فرعي مو !ساللك
 ةقللز 1 واكو سردلا نم جرخ ًالاح هتيارف يضزف ٌءيطعانا أشا لو ةنه تردكتت

 تسل ينال ينبداني اذامل ابحعتتم هيلا تهجوتف سردلا رظان يفادان ا

 ل لآ اليل سردلا نم جرخي دحا,ال هنال ةليالا هذه يف فارتعالا ب

 سئرلا دنعل بولطم كنا رظانلا يل 0

 ةقرطن, ام اياهم !ًدج ايماقاييصع ةهظع بادار اذ دج ايدكس يئلا اذه ناك

 71-١1 | | 1ز><1<1[ | | | |[|[|]| | |]|]ز|ز|] | | ]| ]| | | | | | ] 8

000 

 ل شا كن

0 : 
 ١ و ع 2.

 1 ١ هللا 5



 ي هل يف
 5 انيك رد ةيسد لعوول لل 81 هسارو هاذي قول 0

 مهق عاتا عم يروج“ توصب نيهأ سدك حور نبا ب 0 لوقب ادتباف ةالمعلا 1
 كيعفلا نع يبسفن طبض ينك مل توصلا اذه تعب امدنعف ُهنم مالكلا جورخ لجال 1!
 ْط تكلا ينبرضو "يلا 1 1 ينعم امدنعو يلا عيا تفتلا ثحي ,لاع توصب 1

 ىنرمأي رادف ةلواطلا ُْط 0 ”يدنإ نيب ي ءازاتحضوو ةلواطلا ىلع تعقوف يجو

 تاكرف مكرلاب يفرهأ بعت امدنعو يعجو يطغم اناو خرمماو هل اهتثيع ينأك يتبقو ىلع |
 ل تحرس 0 بآ مدي : الئاق عحر امدنعو هلكت ىلا عددا ٍِص 5

 ١ سرك لاغثلال برمذلاب رعشا ل تنكو 2 و ةيتاث لزتف لوالا نم رثكا |
 مب لاقو هل < ىلا ةحاث عجر ا.دنعو بربقلا تحت اناو يع بلغت يذلا يومشو تودي ٠

0 

 1 ى راو جراخا 3 ل 2 أ ارياف لوالا نم 6 1 1 راب 0

 00 ند يود عدلا ا ىجايالا 52000 تدعو كلذ ىلع بر تر بابلا .

 رغما رن لما 50 ينكلو مسي ال ىتح يف لع يدي ذأ تكن
 ض"ةغالاو 0 و مقلب هن توم دو هيرمغلا هد رعلاو ةتلولملا هظافاا مدا تكا اهدنع

 15205 سوطعلا قّدني وأ قعد وأ لعس ا تكس امدنعو حرشلا يفاعم 00-5

 ال يأ 1 رام نا نوسلوب 5و مكاو برمغلا نع اًوبقف يدع ةهَذَع ةليللا كالت
 كحضملا ةتوص ذأ ن ٠ لو زي ْ

 'لحر كرال نيرا كخاالف سلزراوا دلتا لاوس اذكف يف يتلا
 ' ضوصخو ةخالا ه1ديف + ةنيعي نا مزلي الن اهظنل الوةيرعلا ةغالأ فرعي ال اذه لثم

 0 هاش نأ سلا ىلوالا نكي كيش ربع ل اذه نال ىهشلا ياعتلل

 7 يللا ا ذيدبا فكك برم رب ذي ا ىلع ٍيبرعلا 0 2 ةدزنلا

 ع 5 ماقد 0 قادم الا ة يمت 0 يق لاا 0 لآ 0

 غي ًانواذدا ينابثا مويلا يفو ءابتنا لكب ةليلا تان تيضاف ينيسلا يلعتلا يف لت
 2 مين ةرفغ_لرا عراف جاجزلا ن١ انيع هل ولك يذلا يقدح فسوي لل ة ةسردمب

0# 
5 

 3 "يو 4 2 ١ و 5 0 3

 596 رن 0 5 -

 7- 4 وأ 1 ع 0 0 ١

 < هدو 0 2 0 نال



 ءأ زبلعا نم نوكت يتلا ةيتورصعلا دخأنو ةدئاملا ىلا لزنت ع 1 2 هرمتاهرخاو
 مردلا ىلا هجوتن لكآلا دعب م ١ © هرم يىلصن اهذخا ىلقو حلبلا وأ بهيزلا

 * 131 ءاهتنالا دنعو ١ 1 هرمن يلصن ءادعبالا لبقو ةيسردملا ضورقلا لل لجال

 نام وئادنإ يفو يينملا يلحتلا سرد ىلا بهذ ءاشعلا لبقو ءاشعأ دئاملا ىف

 113 للا لف« وركب يذلا ءاشملا ىلا بهذن م4١ رع هتابتنا قول ل

 المن دهر '؟ * هرم يلضن لكآلا لبقو ةيدبالا ةطاللاو نيكش نم لكلاو
 000011777 ا ةريخالا ةالصلا هيف يىلصن يذلا م مونلا لح دعصق ع * ا! :

 وزام انك اذا هنا ةسردملا نم تجرخ امدنع لوقا حزما لجال تتكو» ٠

 حل تلمح اذاف طقق دحالا رابخ سادقلا ععذ نا ةدنكحاا ميلمت بصح
 0 اًرينك يل رقاب نوكيف سادق نع يفوت ةرء لك-نا اروطنيع يف ةتيلص يذلا

0 00 
 ا رمعاالو ربسأ لق ا“ مل بلا يح دام نا يتاانوحلم نكك

 امر لي واادحأ راهت لك سادنلا عاّتسا تاعج ةكلا كح كلذلف سغنلا هت
 1 جرخ اسيدق ترظن ام ترالا ىو ”دالوال ا قامتشالا

 0 5 0 ةرثك نع ريق سرادللا

 ال لرفا

 0 عكلوطب هممش كرربع لوأ . اهثكا تلتق لوا 0200
 اًقيغ فرعا ال تنك داو ىلا يلدا ىلا انبهذ ءاثملا لبق ةليللا مح ىتق 84 ٠

 : . ةيرعلا فرعي ا همال رارف وعدل ةوخالا دحأ دنع ىلا انيجوت ةّن 2 رقالا .

 فرعي ال عبطلا يساق ناكو يروج تود هلو نيعبسلا ندب رئوي ناكو جحرفالا قاع

 قاد هيعسل جابر 0 0 و هتقروأ ف يمللتلا هجو لع َكفكْلط برمشلا الاف

 برتب يتلا ةلواطلا لع تداجو ةسودملا اناخد امدنعو سردلا يف ةقفاري ناكو. و ضيالا
 نسم ١ نا اع ”عو ذره ينو جردب اهرلعي نكي دسك ل زلو فلا

 ا



 يب ملك »ع

 يمىيلا تسرد أ بيترت

 دجلا ي) هةمهبهات» انعيج خرصتو احابص سرا توص ّلَع مونلا نم موقت
 لسقتو انيايث سبلت ع ١ هرم ةالصلا هذهو ةربصتخم ةالص يلصنو ةشرفلا يف مكرن ع هل

 مع ؟ هر ةليوطلا حبصلا ةالص صن كانهو يومعلا سردلا لحم ىلا لزننو انهجوا“
 7< هزمت يلبصت كانهو سادقلا عاتسال ةسنكلا ىلا بهذت هدغبو انسورد ىلا سات
 _ هلا يهذتو اندم لكالا ذخان مث © هرم يلصت لكالا لبقو.ةدئالل بهذن ٌهنم مث“

 .  لكتو يارشي ةشي رق وا نيجلا عم زبلا نم ةعطق:نم نركم لكالا اذه نال جراما“
 حبصلا بعل تقو لكألا

 لك سوردلا رطات قّرفي ثيح يومعلا سردلا لخدن ةليلقلا ةهزنلا هذه دعب من

 ةيالتلا دحأيف .سودلا باب ىلع !ًرظننم ةقرفلا كلت لعم نوكمو اهتسردم ىلا ةقرف“ ٠
 يلمعو ةقباسلا سوردلا محملا م هرغ يلصن لخدت امدنعو مهتسردم ىلا ماظتناب

 1غ ةهزنلا لحم ىلا يهذن ع 1 هرم لصت انجورخن لبقو ةياحكلا ضرف عم ةديدجلا
 هجوتت ع [١ هر ءادتبالا يف ىلصنف ةبانكلا لجال يومعلا سردلل دوعنو ةعاس عير نم

 يق لمار لعق حار لك نكت كب رع الوا يلصنف رهظلا لك ١ لجال ةدئاملا ىلا

 " دحاو مييلع قرقي ةرشع لكو : ه.ن:كحسو هتكو شو هثقعلم هيف احرد ةلواطلا

 . دل لح نم لك هع دحا ةذمالتلا لع رودنو زبخلا نم ةلس لمحي مداخلاو

 ' ىلا نوقسي توككسلا ىلع نوظفاح عيمجاو 0 ةثالث وأ نيلكش رهظلا لكاو

 1 06 ناك يذلا خيراتلاو مومعلا ىلع ع أرقو لاع لح لع ناي يذلا ىراقلا

 ست رابنعال وا دايعالاكةروهشملا مايالا يو ناروا فلّوملاو نييئامورلا جيرات وه اننامز

 ا خا فو سيئرلا دب نم سرج قد ين ةماللاو ملكتلاب انا نوطغعي فيض

 هييومتلا شردلا ىلا عجرت نامزلا نم ةعاس .دعنو سعللا لح ةخوتن م | * هرم يلصت

 «يلصت اهرخآ و 1 1 هرمغ ىلصت ةسردملا ل اوأف رهظلا دعب سرادملا ىلا 1 هنمو

 937“ مرت ىلصت اهادتيا ينيتاللا وا يلع زك ىزكأ ةسزهت ىلا لقت اا ور
1 َ  ٠ 0 

  2دلل



 1 4 مط د

 - جيراتب اهادحا نيتجح ةيعوسبلا ةنهرلا رلظ وبار سخر بالا نود دتو ةيعوسلا

 . ةنراوملا لست ةيفيك حضوي اهب !١ال* 6 ؟ ت١٠ يف ىرخالاو ١74 ةنس طابش ”17

 ةيقيكحو نييعوسلل سلبارط ةواز يف اترغز .ةسردمو تاورسك يف ةسردملا هذه

 ' هيقانبللا عمجلا رخآ هي ناتروكحذم ناتجحلاو ءاضتقالا دنع ةنراوملل اهعاجرا

 ظ هيف ناتعوبطمو

 ظ ىشع عبارلا سوضنميلك1 ابابلا اهلحو ةيعوسلا ةنبهرلا تشالت */1١1 ةنس فو

 « يف اسنرف نم064١ ةنس لاغوتربلا :رمآالوا اهيلع تلصح يتلا تادابطضالا يبس

 ' ىشعثلاثلا سوضنميلك 1! ايابلاف 1737 ماع ناسن ؟ يف اينابسا يف مث 1775 ماع”"تا

 هّده ىنلا ررضب ةسنكلا سمت نأ نم اًقوخ ةفلخ نكلو مهءاصخا تايكشنل تفتلي ل
 نيتك وثاكر يغ نيدكلمم يف اهاقبأ هنكلو | الال" ماع زومت ١" يف ةخراوم ةءاربب ةنبهرلا 'ٍ

 ايسورب و ايسور اهو ابيف اكن اميكلا نال

 7 قوتسا ةنبهرلا هذه ءاغلا دنعف نيدكلمملا نيتاه يف نييعوسلا ديا روكّذملا ابابلاف
 ' لبارط ةيواز يف اترغز ةسردمو ناورسك يف اروطنيع ةسردم لع. ةنراوللا كري رطب

 نيب رزاغللا نابهرلا ىلا قرشلا يف نييعوسلا نابهرلا ةريدأ لك ت لوحي 175 ماع يفو
 كلم رشع سماخلا سيوا ماو ؟ ت١ يف رداصلا سداسلا سوبب ابابلا سعاب كلذو
 صاوالا هذه تحب اترغزو ازؤطنيع تلخدف ١ك ؟١ يف رداصلا اسنرف

 لباقو | اروطئيع ةمردم تلخد ١871 ماع ١ ت“ يف ةيبرع ةعساتلا ةعاسلا دنعو

 : 000 00675 ريب دع باو ةسردملا سئر يجار فسوي يروحلا بالا ةرضحو.يدلاو

 اعجرو امهتعدوو ةسردملا تلخدف وتاليينوكلا ةقرو يل

 ” تقولا كلذ ف تسردلملا ءانب
 ”ىلاو ةباوبلا بنج ةسئكلا لامشلا ىلا هيف ىلفسلاف رود ةثالث يف ةسردملا هانب ناك
 ةتلاتلا»و سئرااو نايهزلا ايي عقت ةي ةيناثلا رادلاو ةدئاملا ةفرغو ةيذقلا ةيبقالأ 3

 سردلا فرغ ةدئاملا لحم لو ةدمالتاط

 2 ٠



 ا

 "اذه نع فافكتالاف ناتبل لبح يف عاطقالا يوذ لماكر رخو مهررض ىلا ليآ وعم
 عم ناك نا اًدحاو اًضرغو اًدحاو ايزح اونو 5 نا 0 قفوالا وه بقل

 هفورعم نب رك اش نويئزاخلا هباجاف ( مهضعب لع نيمسقتم اون اك مهنال) هدض.و ا ريمالا

 ثا قفوا وه امب نورصدبتي اوراض مهنأو ههبف < ءاكز نيدماحو

 نيعسق ىلا ةرسالا هذه تعسقلا امدنع وها 855 ةنس نزاخلا تنب طوقنس بيس

 ناكو ماكرش دنع ممرابتعا لق ىّتَح همع نبا لع هكدرش هينوش مسق لك حبصأ

 لك و يرج ام ىرُكخ مهيأ نيهاش سويناطو قوذلا ةغاح كرحي دا ريت ريمالا

 هيا وا ريالا عم !ًدحاو ابزح اونوكي ناب كيسدلاو لوق اوععمولف ماسقتالا ببسي تاَد
 ع ماسقنالا وهو نان ل نايعا طوقس ببسلا مومعلا ىلَع اذدو ةبكتلا هذ اواصوال
 00 دن مهضع

 .لجال اروطنيع ىلا يجار فسوي كرولا انقفار ريدلا يف ةدم انساج ام دعبف

 ةراشبلاريد انرظن اروطنيع ىلا اديجوت امدنعو سيئرلا عم ةقادص هل ناك ةنال يب ةيصوتلا#
 يلوسرا دضانقلا“هنام ولب ”ءانب رحنا لئغو 11/1 ةاةكس ا يذلا كياوثاكلا مورلل

 ماقأو .داوع دعسا اجاوللا ىلا يفاب سوكيفيدول يلوسرلا دصاقلا ةعاب دقو ١ 8-8 ةتسس
 .ناكيتاا اروطنيع ةسردم انفذك للا اذه ىلا انلوصو دنعو اصرخ يف ”ةلخم همام
 رصعلا دنع كالذو ايلا تلصو ىتح اًرفاسم مايا ةثالق يل

 أ|موطنيع
 ويد نزاخلا ردان لفون اب أ مقل امعأ |" يف ىلا نيع اهأنعم ةينانرمم ةلغفل

 كري رط لا مايا يف 10784 ةنسو هيف نكملا لجال 'ةيعوسلا ةنيهرلا' ىلا فسوي رام

 3 يردابلا لس هنامز يف يقانبللا ميجا لصح يذلا نزال مارس بقسوو
 ةيعوسلا ةنيهرلا ىلا: اووطتيع ةسودم رييدت

 يذلا لاملا نم اروطتيع ةسردم رع: يذلا وهو اينورام ناكر وكذملا يردابلاو

 ة:بهرلا يف هلوخد لبق كلذو ةريهشلا ازيب ةسردمأ نمو ةيناكسوت ريمال هتمدخ نم هعمج



 ا

 "' هتتياب جوؤتو ركذ بقع نودب: يفوت يذلا يخونتلا يضاقلا نالبق خلا صنم تناك
 7 مهتلج ترمو ىواضنو زو رد فوشلا يلاها نم ناكل ديلا اقف طالبنج يلع عيا
 ' ١ تقف قبو وأ: ةأرمإ لكنا ع مديو ُسرغ غ فالا ةسخ اوعقد نيذدلا نزالتأ تيد

 ' ١ حيتلا ىلا .كالمالا ءذخ متت ىل كلذو طالبتج تيب نم لك أي نأ قمل هل مهتم

 0 ْ ةيعملا لام ىع#ت كالمالا هذدهو يضاقلا نالبق ربص طاليتج ىلبع

 1 .قالخالا ةعارك لاو مو تلاز ام ةييركلا ةينزامعا ةرسالا نا كاد نم جتنيق
 ٠١ لك نال ييلوثاكلا . سوريلكالا لو سانلا َلَع ىلضف اطو رمشلا نع ةدنيب ريخل ةبح

 1 يل نتزفاكو سو رويلك آلا صاختا نيماح اوناكو و مف هه ةصضرأ تقاك ةسوفس وا

 > لك رش لكن م هنوف مردلا "يجينلي نك يذلا ةنراوملا كرطي بانتتا يق ةياعق ةلخادم

 : يعبودلا كرطبلل لصح

 711 نآكو تاهملا كات يف نمالا ليلد يزازيلا يف ةقرقتم انوي ناورسك ىرتن
 ا ' اللا تاكو اكلوثاك نك اذا اصوخخ دالبلا هذح رمح رغ لك ىلع لحل
 1 رارقلا ةيدبالا ةيناثملا ةلودلا 27 اوناكو مح

 ظ 096 مرتب مدخ دتو ةينادنالاو ةيكيلوث كلا ةنايدلا ىلع ىلغقلا ممل واصتخالابو
 الط ”الضانق مهتلعجخ امر

 تزاخلا تبب ىلا ىدلاو لاسرأ ظ

 : مققالاو قولا «اح طالب:ج كب ديعس ةسايسل اًريدم انركد اك يدلاو نك
 تمام نم ابني ةيلاصتالا هذدو نزاذخا تيد عم دحأو يح نم كب ىفيعص ندي

 |0001 لل ة نايس ووماب يزلاو لسرب: كب ديعس تاكو القاك يتمم نيرا رختريمآلا
 نيبو هلوقناورمك خي راث يف 0+ ةهفص يقوتملا بالا تاذ ركّو اك نزال تيب
 . .يتيساكلا يروا فسوي هدي بتاكهلبق نم دقحم طالبتج كي هيعس قسرا قولا
 74 نيدلا نصح مساق خيشلا نبا نينذلا مع . عّشااوهو ) زوردلا قانخ ديك هلو قير
 5 ىلا يبارغشب ا ميا د مهبزع نا ةالئاق نييتزاطا غاتمللا يطاخي



 # م66 د

 ريمالا هيرإ و عم يناثلا نيدلا رق ريمالا دلاو زاقرق ريمالا رفف نانبل ءارماو قيل ٠
 ةراقخ ىلا د اوك يملا مجربدمو بسن ةديسلا امهتدلاوو سنوي ريمالاو نيدلارخ

 ْ ١١45 ةنس اهيف كيوتو ني زج

 فحأ دنع اهيدلو "يخي تنا اوك 6 اهدالوأ ريدم نم بسن تسلا تيلطف

 رقص يبا دنع ةئولب ىلا اهدالوا عم اليل اهذخأو اهبلط يلف ناورسك كيس كانمالان
 ةيبشلا مدعلو ةينهلا نع ديعبو نيماو ةيسبق هنال نزاحلا نسك سم قا جعاربلا
 وه ين؟و يسق ماسقنالا اذه 00 نيينعلا فاسع ىنب ةيالو ف ناك ُدنال ناكل ُِش

 نيدلا ملع تدب ةينهلا سي درو ينم تدل ةيسفلا سكر ناكف ةيواعمو يلع ماسقنأ نم-

 نيمسقلا نيذح اعبات نانبل ناكو'

 تزاخلا سانلا نب سكر ناورسك ىلا رضح دقو جاج نم ةرسالا هذه لصأ
 هوحاو نيدلا رخث ريمالا تب امدبف ًاحابر يفاص اباو ميهربا رقص ابا نيدلو دلو يذلا .

 يتونتلا نيدلا فيسريمالا ايملاخ امهباط نزاملا رقص يلا دنع نيتنس ةدم سنوي ريمالا

 هنّراخلا رقص ابا ريمالا ركذتف فوشلا ّس هتيالو نيدلا رن ريمالا لس يذلا ةيبع نع

 يش بقل هاطعأو ماكحالا يف هل نواعم هلعجو هيلا ُهبلطو

 يروح دنبو ردات ابأ ةتع (ضوع ريمالا. ذعأف نزاخعا رقس وبأ قوت ١-17 هلل
 زيمالا ملت د دكر اور ل ىلع هايا هتعزانمو افيس اشاب فسوي عم نيدلا ر رش ريمالا

 8517 ةنس نعم ل 1 6 ينالسملا فسوي ميسا ىلا ةعطاقملا هذه نيدلا رخ ش

 «تيرضحاذ رك نزاخلا وب كلت امدنعو اهايا مهعطقأو نزاخللا ثدب ىلا دعب ايف ايات

 2 اًناقوا مل العجو ةريدالاو ىئاكلأ الو نو هيلا ىراصتلا

 0 نع نو ع ا بلح نم ةيطالْنإللا ةربسالا ترضح 0
 ل

 ىلا كالمالا نع د ٍنآبشلا رديد> ريمالا ىلا مف هلت ل قوردلا تدارا امدنعو



0 

 1 تاريملا لمعي هدادجا قرت
 )0 يجار فسوي يروملا ةسئر نك 1811 ةنس ريالا اذه لك انررع امذنعو

 ' ىلا لوخدلا لبقو يدلاول ًاًقيدم ناكو ةقيق- ةيفزاخ وهو مركلاو ةريغلا جقومنا
 ظ نزالعا تيب مو خياشم مماب ني وعدملا نيةيقملا هئارمأ نا رد نايك

 ” كتانبل ءارما لوا ا ليلا ءارمالا _كذن نزالعا تدب ةرسا ؟ 7 البقو

 ظ نزاخا تبب اوقرش نيدلآا

 ينعم ءاردالا

 : هتريشعب مدي نأ يف ويالا نعم ريمالا قّشدد بحاص نيكتعام 0 ا1؟ ٠ةنئس ُق ١ ش

 رمش لالا يف مت رفالا وزغ لجال رينا ىلع قرمثملا نانيل ىلا اهت»و عاقبلا ىلا

 .يذلا نيلقعب جر. يف همايخب لزنو ناكسلا نه اًرققم ناكيذلا قوشلا يلا ريمالا
 يخو:تلا برغلا 3 رت عم دما | دقو اييف 2 .ةاهرع

 مي يق :
 .ناّتع نيدلا رثع ريالا ىلو دالبلا يل خلا ماس ن ناطلسا 0 اه16 ةنسو

 عيا ع نك هإ تو ماسلا لع لوالا
 ويمالا دلاو زاقرق ريحالا هنأ ودب ماقو ندع ص 9 رع ريمالا قرت 4؟مه؟< 2 :

 هيونجيلا نانيل يلاش نم ىراهتا ةرجاهع تام ء.:ب يذلا ريرشلا يناثلا نّيدلا رقع

 34 كلذ بيسو

 تيدا خف سيمالا يبي رت

 معربا ناطلدا رع 0 نوح ف ةلودلا ةنزخ تح ا.ونع ١ هك ةعس قى هنأ

 4ءطاتأ ردو بادو ىمدو صربتو رمدم نه رك علا مسي نأ ردم يلاو اذا



 ينو بسس  با ي هس سي بس اسس سا سسوس

 ”انلطو را ىلا قرش اندعص كلذ دعب م - ةانثلا تي ةن دقو كالمالا يق

 ظ قوذلا ىلا

 ابهتتكسو تنا يتلا ناكرتلا كلذب اهنمم ةيدرك ةظفق

 تايكرشتلا

 هلك البف اريسو نامارخ ىلا موق مهنم لح رو رزالا رحب نم اونا رتتلا نم موق ٠

  ليئاكم قوز ثالثلا قاوذالا ترم ةمالا ءذهف ناكرت مهاسن سرفلا ىىدف داللا
 ارم سنو

 اع ا عم ةروكلا ناكرت احا 00 ل :

 وعدملا ليئاكم قوذ قاوذالا هذه ماو قيما جنرفالا عوجر ىلع ةظفاحم فانع

 0 ضيا اهيمادقم 'ءامماب رخالا قارذالا نا ؟نيمدتلا دقن مدا

 ليئاكيم قوذ
 سايل | ّس 0 رضتلاو 0 311 ةغقالا لافشا ف 2 ةميظع د ةرهش تذدغا قوذلا 2

 قاحم هي 92 راح ن :فلا اذهب نءدز قمم اياها جب صاف 0

 لافج هراشإ خرشلا مب ةنراوملل ةراشبلا ريد ايمثا 5 كدعابل

 ةرادز ا هاو عما ريدلا أذو هتةرقشو ا ١ تفقوو بع نودي قوت 0

 ةرادالا ءرس نن ثيعذ ةعيظع فاقوا هل ناكو نزاملا تيب ةلئاع تانب لجال رح

 ةدرنلا تدعا دق هنا ريغ الح مبسي داكو 11 هن نا دقو نيريدلا كد
 هئانب كد دعب ؛ ةنراومأل ةيبللا ةئيهرل | ماع س در نزاخلا نب نقلا نابالا ةريضح

 هليعي اف ا ةريعلل ل سئرلأ اذهغو 135٠5 ةيس نم ىدتباف ديدج قست لع



 اوم ءرايا؟ دع

 ٍ داع روزحلا عطقو !ًرسج هل يكحلا سونينوطنا ماقا م حملا لبق 1437 ةنس برخو

 '00 الا ىلع شوتتم وه اكرحبلا فيس لع توريب ىلا كلاسلا قدرطلا اثلاو جربلا
 00 ةباتكلا صن اذهو ةيلبقلا ةيحانلا نم يدقلا رسجلا ماما نئاكلا

 ١ هتوبلا ريك سوطسوغا ديعسلا سونينوطنا سوبايدوا سقرء رصيق روطاربمالا
 7 سوقيل ره يلع ةلقشلا لابجلا عطق لنعالا ربملا نيينامرجلا ريب ؟نييناطيربلا ريكا ١
 00 جيسلا دعب 1! ال ةيس يف ينايوطنالا قيرطلاب ةبقلو الهستسم قيرطلا جنو

 ظ د كب روصللا كللا مايا يف جالا نب | نيدلا فيس هانب ددج ١757 ةنس يف
 ' ( يبهعودلا ) نووالق نب د رجالا كللملا ناطلسلا

 مده دقو هريغ !رسج يلابشلا ريشب ريمالا ماقأ همده دعب 17 ةنس

 | ىسخلا وهو نالل لزي و هناكم نم لعا داك نشأ ع ١8١5 ةنس يفو
 هيلع انرورم موي ناك يذلا ديحولا

 تابرعلا زورمل ايظع ارسسج نانبل فرصتم اشاب اصاو هل ىنب 1885 ةنس يفو
 نم رّمكأ قيرطلا اذه لبس نم لواوبف رجلا ءيطاش ىلع اهأشنا يتلا قيرطلا يلع

 0 هريغو سونينوطنا
 قةئاو يرانبل فرصتم اشاب موعن هانب ددجو رسجلا اذه مدهنا 13٠١| ةنس يفو 220

 اريل فالا ةدمخ هيلع

 0030001 اهرومل يديد ا رج ةيانبالا :ديددحلا دكبلا تأثنا 1: ةئسو
 هتاورسك ايربص نم دحالادبع هوخاؤ ارضخ هللا قزر ناموحرملا اهزايتما ذخا ةكسلا:
 ميلدالا رسما ابيف مده يلا ةعاسلاو مويلا هس يديدملا رسجلا اذه مده دقو.

 ش هلحم 0 ةماقم تاو

 ىئام الانف

 دداقلا ىلإ ةيموصخ ةانقب رهنلا اذه 5 يباهشلا رديح م ملم ريمالا 1 | "ىنء٠

 لع ةديم برضو ًاًناح هنم ”هكالما ىو رت تناكف ًارغ ىطعولا ني



 دع للا هي

 7 كاذ ةنج نالا يه يتلا ةيبضلا رتب وهو رطانق قوف فقس هيلع رحبلا بوق كي

 صا ةراححلاب ةفوصرم ةيعيبط ةعلقو روطص طسو انلخد اًيرقت ةعاسإ عيرب ةيبضلا دعبو
 1 نرحل سرافلا ريغيلَع رذعتي ةبقع شو باكلا ربع جرد شو ءاسلم ”ءايالا رووع ع

 ةعدق !راثا كانه ان دهاشو مادقالا ىلع ريس اهانعطقو يدلاو عم تلزنق اك ار اهزاتجي
 هكالم يناثلا سيسر ةروص اهنم ناكل اذه اوزاتجا نيذلا كوالا نم نوحتاقلا اوسع
 ةيناثلاو ةنسالا* يسملا لبق روشا كلم براخو ةنس فالا ةعبزا وت نم رصم

 1 ةينيتاللاب ةباتكو ١8١ ةنس ترضح يلا ةءواسنرفلا رك اسعلا نع ةيسنوفالاي

 دعب 1407 ةنس كانه رسجلا ءانب لك لدت ميكحلا سويئوطنا نم قرشلا ةبجل روخصلا
 ربعن ملو انلويخم هانربعو ربنلا* يطاش قااكسو جوفلا اقفال دعبو عسل

 0 184-6 هلع يبابشلا ريشي ريمالا ”هانب يرما ذئموي دوجوملا ربشلا ع

 قرشلا ةبجل اليلق ةضاخلا هذه نع دعب رسجلا اذهو لكلا

 لكلا رينا

 نافطسا كري رطبلا ُهلاق املعوبف كاذب هتيم سسوناورسكل يبوتا دوه
 . الاخ عضو روخصلا يف قيرطلا روكحذملا سوينوطنا ملصا ام دعب هنا يعيودلا

 ”دررصبإ هك ةنلعم ديدح نم هلل دقو للكصلا ةئيك ع ريك ١

 اوزغيل 1 ل وأ هئاوعب مهني نأ هب نودحقي ماعطال أريشت هل لعجو

 ا
 لجأ ةقدتلا ىلإ اخو ةسار اومظ مث رفالا راجت ضعب مدق ١701 ةنس يفو

 لاما ةنس ربلا اذهلوطو بئذلا هاتعمو سوتل ريلااده ست كنا

 هتاورسك" 50 عيباني 0 ءاتشلا مايا يف هيلا عمتجو اتيعج ةراغم نم ةعوبتي

 ١ اهفالخوو

 بلكلا رهن روسج 53

 ةبصم برت يؤ قكللم نير لا رسج هل يب حملا لبق 19١ ةنس يف

 7 جبسم



 : ا

 ْ 3 لغشلا ًادتبا يتلا ءانيملا يا روبلا ا توريي عاستا يف داز امبو
 بو دعب ايف هركذاس يذلا نارطملا يدننا فسوي اهزايتءا بحاض نأكو. 186 ٠

 صحو كلب قيرط ىلع ب ناح ىلا تدقثماو ١856 ةنس تبتنا يتلا مادا : ىبدللا

 ” مسالا هزايتما عاب دقو مهيب يدنفا ندح اهزايتما بحاص ن 5و ءاحو

 8 يتلا تابرعلا قرطو تاورسكي اهعض يذلا ينانبالا ياومرتلاو ةيوأسترقلا

 كسو نودتبلاو ليبجو ةينوجو رهتلا ةكسو ادبعو ثدملاكةرواجلا نادللا نم اخ
 1 اديصو نانبل لبج ىرق رئاسو رمتلا ريدو مالا

 4 ا لاو ل وأو ةلقتسم ةيالو تعيصأاو ١818 ةنس ايروس ةيالو نع تلصق دقو

 1 1 ةنس رع لوال أهيف يلوخد دنعو دعب اهق 1 اس يذلا اشاي ىلع ناك

 ْ ءابالا | ةعبطم ىوس عباطم الو رابخالا ةقيدح يهو ةدحاو ةديرج ىوس أهيق دج

 ش ا ةدحاو ةئرع الو ناكيحلا ةعيطمو نييعوسابلا

 ص ب اومارتلا لع ىدتيا دقو دادزت لزت ملو دارجلاك ديارجلا تحيصاف نالا اماو

 8 ا١1ا/ ةنس يف يئارريكلا

 هلع ]ددتلاب اهيف يل لمحام ركواسف اهاوس نم رثكأا تو ريب يف يتماقا تناكألو
 ف جرخو شارف قو ا ةنس ١ تا” يف انرهسم ىلا عجرتلو

 07 انقيراط يف هانرظن ام اذهو اروطنيع ىلا انهجوتو ةسرف ل ا

 تو اراب ره

 دف 07 رمت ىلا انلصو ق رشلا ىلا جربلا نم ةعاس فصن رقس دعبو
 ظ + ار لوطا ضاروغام رج الوا ةعما ناكو ةملتل! ريد قرشربلا
 500 رطانق يذ رسج هلو سجرج رام ج جيلخ برق رحبلا يك يصو#

 فرصتملا اشاب مت متسر ىنب دقو نانبل لبجو تو ريب نيب لضافلا يترشلا دخلا رعو
 : 0 كلانح نكي ملف هيلع انرورم دنع اما قيرطلا ىلع ةظفاحلت ِهبق

 0 ةيح ىلإ ان 2قرشلا ةيل ةعاس فصن وحنب رسجلا نع انتحرابم دعبو.

 سويف ةيرنع ضر ىلا ابرقت ٠ ةعاس فمي اناصو نا ىلا يلمزا هتاش يك ليال



 ١ شوال - 3

 تس 0
 بال ا

  3 1ابك از

1 

 د

 ةيقرقالا ملعت ةيجراخ تناك 5 ةسودللا ةفاسرارس يت ا راها

 لوا يه مويلا تداز يلا سرادملاف مولع ضعدو ةيبرعلا

 ١ م5 ةعس يناتسبلا سرطي ملعلل ةينطولا ةسردملا

 تانبلل تايرزاعللا تابهارلا ةسردم م
 ١135 ةنس كيلوثاكأآ مورلل ةيكمري رطبلا ةسردملا م

 ١/8 ةنس ةنراولل سيدلا:فسوي نارطملا ةدايسل ةكمحلا ةسردم غ ٠
 بطلاو مولعلل ةيناكريمالا ةيلكلا ةسردملا
 ةيرشوبلا يف ةرصانلا تابهار ةسردم ع

 كعسلا ةحاس برق يف ةينايسوربلا ةسردم مث
 ْ توم رتسم ةسردم لثم ةيزيلكنا سرادم

 ' 8 2- ةتس ليق تناكي تلا ناكريمالا ةعبطم برق نانبلل ةيكريمالا سرادملا ع
 1. ةنم اهيف بطلا ةمردمو ةيعومايلا يف ةيلكلا ةمردملا

 ' ةءركدمصلا ةيديشرلا سرادملاو ةيئاطلسلا ةمردملاو ةينرفالا رارفلا ةسردمو

 2 ١ مواعو فراعم راد توريب لعج 1

 1017 يصاب ةيتايسوري و ةءرزاعلل تايقشتسم ضيا اهيف «رئلأ ديو

 ١ سك ذوثرالا
 م ناكل ريغ ةينايموق عءاشنأ وه أهرامعوأتوريب مدقت ف داز امتو ا

 1 لاله ةتس كلّدو ايناملاو اسنرق نيب برح سبسب زياكنالل اهوعابو نيب واسرفلا

 يف ضاوحا ثالث امل تأشتا دقو ةنسلا يف ةبواسنرف تاريل سمخب ءاملا وتم عيبت او
 لدعلا رع نم ءام1 اذه لصاو تالحلا ّط عّوتت أهنمو توريب يف لحم العا رثم .“

 ةانقلا يقابو جربلا فسوي رام ريد لابج حم رت ةيدضلا ىلا ةانقب ةينابموكلا ةنردإ
 "2م يك "1 قورتل ةن شاع كانه دجوي ثيح هييضلا ىلا ةفوث

 ىتع ابيق ايلا تلغج توريب يف ءاملا ةرثكحق توريب ضاوحا ىلا ديدح نم ريسأوُ#

 هقرشن برع نيتعاس ةقاسم وحن رينلا ىلا توريب سار نم . حبصأ دقو ةيحان لك ىلا
 : ةعاس ةفاسم شرملا ىلا رحبلا نمو



 ا 1

 نيرابعلا فسوي ريمالاو روصنم ريمالا مايا 5 ًاصوصخ ماخل ليبج

 ع اش ل هيفور روتكدلا يأر ىلع اههضوم

 ينال ا نم هدجو اهل 0 كلذ 9 ناعنك ةيقذال مما تحت س يسقلا ناكدو
 نا لع لدت ايبف دوجوللا ءالل ةيسنلاب يرد ةظفل نكلو اهفشتك أ رجاحم دجوي كانهو
 00 نع طقف ؟ ذا انا تحبللا اذذهيف لخدا ثنا بحا الو نالا اهلحم وه تينيفلا اهلصا

 ا 5 تحبصا فكو احا ةتس تناك فيكو اهمدقنو يايا كي توريب لاو>ا
 ١5١8 ةنس

 : ضال تناكو اهلا +- وحت تقولا كاد يف 0-7 م توزيب عمت لاا
 ل مع نالا ىمسملا لحلا وهو ةيليقلا ةيلا نم روس ةطاخلا يداولا كلت يف تناك يتلا ش

 ١ . كانه 7 قع برعم ةباود يلرغ وه يذلا 0 ىلعو بوقعي ةباوي برقي روصلا َُ يأ“

 ظ 00 1 تناكو مويلل 00 قشتسمو ةلثق
 أ 0ظ 'اهيف ةعنتم ةحسضف فاثكحلا جرب ةيل ناكو رودملا سار يتو توريب سار يف

 ظ | لخدي 2 اعارذ : - واعي فاشكلا جرب ناكو 00 ءام ٌةانق اهطسو يثو. «تخخنزتزلا
 ظ ' تابهار ريد اهنم تايانب برتلا هلل اصوصخ هبناجب تن اكو ةنذألا لثم ي را را

 | هني انف لا ةئاموك لع برعلا ةهل جربلا لع ناكو دعب ابق 0 دعم يذلابةبحلا

 اغلا ىلا تلصو تقولا كاذ يف نكت لو ١855 ةنس تشن يتلا قشمدو توديب.:
 يق ريظن نالا يف اكلخادلا يف ةطليمو جراخلا يف ةيلمر ةدلبلا تاقرط تناكو دعب
 3 ةيقرشلا ندملا-

 ” ذم هراج نع تدع لك ي>جحتل حطسلا نع ولعت ة ةنيوصت تدب لكلف اهتويب امأو

 0س ”نرظني الو اهنم ءاسنأا رظنت ىل راخفلا نم لطاسق نم نويع نيواصتلا:
 ءاوحلا لجال

 | اكس تداز ١87٠ ةتس فو اهريغو لويخلاو ءابرتلا طحم تاناخلا تناكو

 كدا ةاجح ايف تكشنإو نابل ليجو ايصاحو رمتلا ريدو ماثلا نم ابيل اورجاه نمي

 . هيتلا جربلا ةحاس يقوش لبق ترم ةدوجوم تناك يتلا نييعوسلا ءايالا ةسردم لتم



 تاو

 ا ( |

 يلا لبق /4 ١ ىلا لوهجم لصا نم يقينيفلا وودلا ا

 ٠٠ ىلا 7غ ٠ نم يسرافلا رودلا يفانلا

 جيسلا لبق ٠ ىلا ٠٠ نم يقانويلا رولا لانا

 جيسلا دعب 55 ىلا حيسملا لبق 0 نم يئامورلا رودلا عبارلا 0

 ٠١85 ىلا 5*5 نم يبرعلا رودلا سماخخلا ١

 ١ 15 نم يبيلصلا ىحن رفالا رودلا سداسلا ظ

 اذه انموي ىلا 1١11 نم يرتلا رودلا عياسلا ٠

 ىذه لك ير» رثا اهيف قبو نا حتاف لك ابكلمو اكس توريب نأ كلذ نم جتنيف
 مدئاو ءو مهتنايدو 0

 يكس هلا 1 اذه لو
: 

 نويبمازأ ليبج لها /

 ؟

 نويتادلك ©
 اعئارش امل اوقبا ءالوه ندنداملا 3

 ىناطسوغا نامزي اهعساي أ دوقت تبرم دقو نامورلا . * .ناتؤبلا ّ ولا :
 مترفالا ٠١ داركآلا 4 28ه ةنس باطخلا نبا رمع مايا برعلا 4 رصقأ]
 6 ١١ ريونصلا شرحنه برإلا تاودا عطقو لوالا نيودلاب هتف 111١ ةنس |
 توادللاوندملا ءامماف نال مراث 1 ملو ١هاال ةنس كارتالا ١؟ ١؟1 ةنس 1

 ميج ّىقي مل يذلا نانإ اصودخ يلصالا اهعسا لع نالل لزت ملال ةرواحلا ىرقلاو .
 تاغللا عيج يف هفرحأ دوجولو ةلوهسلا نم هظفل يف أ هما ريغت ىلع نيعافلا !

 امو رلا مح يف آلا ندعو دل نىدتأ] قف 2 عيج يف توريب عقترت ملو
 رساب ايلوج اهوعدو ةيلصالا ةيئامورلا دالبلا قوقح اهوطعاو يللا لا جواىا اهولصوأ دقف
 1 ثقولا كاز يف نامورلا روطاربسا رضا 001ه

 يتلا ةدللا يف هذبف اهيف عت تناك ة ٍنامورلا عئارمشلا نا يللا 2 تناكو
 ةاناع تكاد نارسسلاو' ةراحت ا ف أبيل ع اديدو رود مدل ى ..عامع وو 1 مف ترهتشأ

 ا 5 تَغ تنك ثرقلا رخا يفو نالا يع ا قراعلأو مولعلاب امعروش ُط ظ

 تبدو روتساس هنا وولاج جورلا حس < تويم

 لا 0-5٠
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 يق ٍينرظتني يدلاوناكو توريب ىلا اناصوثدمحلا ىلعو رورولا ريب ىككانرومدعدو

  ييلقعللا ه4 دنفا لاغ ةجوز همحن ينلاخ دنعةليالا كلت انتبو ينلزناف رقصالا ناخ

 اوالصنو * نم يع ك1 ةقرو انذخاو اروطنيع ىلا هجوتلل انزيجي يناثلا مويلا يثو بيبطلا»
 توريب نع اًئيش ركذن رفسلا لبقو اسنرف“-

 1 يكول
 ةثاجردلا العا ىلا تلصو يتلا ةيدفلا ةنيدملا هذه خيران ىف ضوللا نكمي ال

 دوصقلاب يني زاجياب آممق خيراتلا .اذه نم ظقف ركذن امنا مايالا تايلقت مم اهلفسأو-

 1 ةيراقلا "لع الو

 ليبج يي لوأ لي إ وه ةنيدملا هذه يناب نا ( مصالا وهو ) اهعمسا نع لبق
 ةرقف نوتاينوكتس اذه <> ايحاب اهاندوزاهلا اهادهاو ثوريب ىدت ةأرما دل ناك
 ًاريثك فلا اهسفن توريب نم وهو نييقينيفلا عرشتم وه اذه نوتاينوكتسو 8 ىلا ؟
 الا اهعيج تدقف فسالا عم امنا ةيلصالا نييقينيفلا تادابع نع هفيلأت رثكاو.

 1 ليجنالا تاراضحتسا ٍباتك يف ىلبجلا نوليف ةيئانويلا ىلا اهجرت اهنم ليلقلا
 رابالات 0 نماههق امل!" رظن ركب عمح تركب يقينيفلا نع ا مسا نا اولاقو

 1 "ا اهوبكس نيذلا م نييلبجلا ناو

 الب اهين اودكس نيلبجلا ناأفيكف نائل م 3 : رات ين يعوسلا نيترام بالا لاق

 | رابآلا لمع لجال' كنا عم اهيف رابالا ةرثك ىلع لادلا مسالا اذهب اهوعتو رابالا تلم

 اتقولا كلذ يف توريك ةئيدمل ىن كا 6 ن اهيف دجوي هنأب اهدا يك هدب مزلي

 اةدوجوملا يردلا ةكربف يتينيف ءآللا اذه مسا نا ىلع لدي مويلا اهيف دوجوملا هلل مساو
 1 و رك ا

 ادهن و ىشنف اتكلم يتلا لودلا رييغتل اعبت اهلاوحاو اهواما ريغتت تناكو

 5 اهبو اهعم
 ود ترم آي ره !نابتما ةزاتمو ة ةلوبحم تناك دقق تايلقتلا كلت عر ىلع امنا

 ” كلا سيئرتلا طاهدرون نع راودأ ىلع تباقت اهارن 0 يف انققح اذاو

1 

 تيصينسو اوت ف

 مت نوي



 د

 مما ُّط ودو ١75 ةنس ريدلا اذه يب دتو كيلعي ىلع اًنارط» دنب ايف راص يذلا

 ايشرفك ةنرق انغلي طلبملا للا اذه نم انييتنا نا

 تيب 00 ٠ ضدب اي ةرماع ةداب ةغنلا ا ةيناد رس ةظفل يه

 زرحا دقو قا لود د تاو ةديبع ةلاع قو ليعت تي لا اذ نا 1 هيلع ش

 ْىم هر دي ع ذا ا ةعالا ماما يهربأ خي شل يلو 5 ظ

 الق كب مس موجرملاو ةيرعلا يف ىلبعم ناك هنال ةينطولا ةسردملا يف يدوجول تاصو '

 ءاهدارتجاب العلا جوا قل يتلا هناثابو اع د ةسردملا ِق قا مارهالا و حج بحاص ١

 لقت أشاب هراش ميمو ماظعلا نويسامي بأأو نوما راتلاو نورهاملا ءايطالا اهو :

 ىل_بج مث ىلع يعيبطلا اهزكرمو ةريزغ اههايم لاملاو ىلاجرلاب ةينع ةيرقلا هذبف
 تاشوبثلا ةرحس عدت نوجرلا يجرم ةياخاهماهتا تشو رابررالا رق ةيبقن

 . نرخ انكدب  تقولا .كاذ يق هيفاءامال ربح هاك يف انزتايشرفكي نورا أم دل
 رورولا ناكد ىلا انخابف انربم م هب انل ترج ةثداح رك ذاسو يوتش رهنلا اذهو ريدخلا

 ءام رئي دجوي كاتعو ٠

 ا تلاه ونو هوييجما# ؛ نرد

 7 ةءاسص

 نسوروأا راي
 ءارشلاو عيبلل تزاخم ةلوح ةعاس فضت وأ عير نيب أهّشرقك نع

 ةحارا رطانق عب را ىلع حطس ركيلا اذه قوف نمو ةيشالل راطي ا ادلانو

 ' ايرقت برخت دحا هيلع ري دع مل ةنم لفسأ تايرعلا قدرط ت تحيتفنا امدنعو نيرفاسملا

 ريغ ال دعي لو بورغلا ترراق كاذ ذا سعملا تناكو ثدلا ٍةبزق لبس انهلاتسا ٌةنمو
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 ١ وع ا 7 0

 نرلا 0 ريتا جوابا ةرينلا ءارعجلا ماب كالذي تمسق اير ليسلا اهانمم
 نيبنامورلاو نيقينيفلا اير و مو [ دج ةعدق 0

 ةيباقثاق يوت اا تلهرشلا نوكت تدحا نانل ةقرصنم تدعبا امهنعو

 يف ابارسلا وا اموت 00 'ر تحمل دقن نالآ اءاو هنيكتال ساو قوش
 ةءركل ابدقو ساللا هقورصم لع طالبتج كب ييبذ اهاشتأ يتلا 10 ”

 ةنس يف تبتنا دقو اذاب رفظم ةدم ةريخالا هتماقعاق ةدم كلدو ةتاّتكح ١٠45

 ا الا نم انتم وظ املا ةقيتح ةقيقح اهريتعاو اهيف ديِج ايفرعا يتلا ةيجيملا ةلياعلا»
 هيخاو ودبعموحرملا هيحاو ريتش يدنقا ربسا اهنم يذلا ريقش تمي ةلياعم راكت# 0

 نمد عقاومل بدح خيرات يف مهنم لكر كداسو كاشو سراف نيموحم او ضيا يدنقأل
 با يروا يدتقا ليلخ موجوملا ةلياع تافيوشلا ان تقاخام هل

 : لاطوبلا نع تجرج ماظع لاجو دجوي نيتالسرالا ءارمالا نع ادق 2 ”'
 تابتلازْغي ايفالخ باصخاكل اجرا نم ةيصخم عقي ضعن ىرن برغالا نمو

 لاجرلا يف ضرالا بصخا نم اهارن ايشرفكو تاقي وشلا اهيفىتلا ةعقبلا هذه انلمأت اًداق 7
 تدلواينلا لايعلا مظعا: نم نويتالسرالاف يناهربل تايفاك اهيف اهفرعأ يتلا تالياعلاو
 "الن ةأو ليمشلاو ايشرفك يف يجزالاو يروخلاو ريقش ةلداع كلذكو لت و فاح

 «ضارمالا نم ىودملاك ملعلاب ىودعلا ارو ينمازالا هذه رد هللق ميفالخ جونو

  13نع تاع

 | تفقرقلا ريد
 27 ةنيهر صخي اهشرفك ةررق قوف ةق يع ربد وه ةيئانرسلاب ةمجلا اهانعم

 : نئاكلا صلخن اريد ةعباتلا ةيصاخملا ماقأ ةثالث ىلا ةموستم ةنبهرلاوهري وتلا :كيلوئاكلا

 ا:حوي رام ىلا ةين ةيوادخلا وأ ةيريوشلا و ةنيهرلا هذ ريد مخعأ وهو بورك مب ءاقأ يق

 اياحلاو اندالب يس ةعباملا لمعتسا نم لواو كيلوثاكلا مورأل ريد لوأ وهو 1
 زوناق وهو دحاو نوناقب تانايهرلأ هذهو 1873 ةنس ةيريوشدلا :ىع تلصتتنا يأ

 !سويباغا بالا ةساي ر نامز يق ةروجريدلا اذه:تاخد دقو. سبويليساب ىيدكتلا



 : 5 ظ 0 .ٍ 1

 ةتثر و يذلا ماقملا اذه يف رس اهناف مدقنلا لجال ضرالا راطقا لكيف نيقرفتم مارتقت

 قلخلا فيطل نالسرا ليلخ قيفوت ريمالا وه اهيف نالا باش مركحاو اهدادجا نم“
 يدنا ريمالا كلذكو د

 فى تافنلا ا

 عيللا الأ تح

 هترعا يذلا نيسح مدقلا ريمأتو شومرع وبا اشاب دوت ةعقوم لبق خيراتلا ركذي م
 يتبحي إذ اهئارع ١ نم تلاس امع اًربق عللا يبا ت تب نع كش قابذلا رديح ريمالا ذئمويب

 "3 كلّذل تايثا الو نيباهشلا لبق ءارما اوناك مهنا ضعبلا لاق ءيثب دحا»
 ١ بقلك مدقم ب بقل نا نظاو نيءدقم مهنأ خيراتلا هفرعد أم ةياغو ساق نع“

 اا دئاقلا لع ساي يكلم ريمالاو شنج دئاقك انو ع نوكي مدقملا نأ طف“

 ةريطخ مقاوم امئاد اهلو ةهظعلا لايعلا نم اهنا ةلئاعلا هذه نع خيراتلا ركذ دقف سالا“
 ةامهج ك 0 زوقلا ينريظعلا ظحلا الناكو ازادنعرت يزدحرلالا تدعاسيتلا يهف
 اهعيمسا ىلع لدت مقا رع

 ارو تعا نع نيعللا ءارمالا تناك نييياهشلا دي نم لبجلا 5 عزتناامدنعو 2
 ريعالا ”هدعب *2 مهتم ناكر ديح ريمالا وهو ىراصتلا ىلع اماقعاق نيعت نم لوانال.

 مهتم نال ماقمأق اعاد رك ناحل مظنت دنعو نيتسلا ةثداحل ىتب يذلا دمحا ريشي

 تقرع دقوا رك امهش ناك يذلا يلءف سوي ريمالا مم ةفيظولا هذه يف مهتفرع نيذللاق
 بحاص ميرك ةيوطلا لس ميظع لجروهو مويلا ةر ادالا سلجم سيئر ناليقرينالا !
 ةلا هج زاح يذلا هن ريمالا كلذكو هياححال ”قودص بحاصو مادقا '

 ةسايسلا يف تقول كلذ ةيهاد ناك يذلا روصنم نيما نيمالا تقرع دقو بصاتح ١
 مركصذ نع مآقملا قيضي مهم ءارما ةلمح تقزرعو- |

 تاي
 ةيتانرس ةظفل يم نالاو اقباس اهيفنينالسرالا ٠ ارمالا نكس ببسي زوردلا ةيماقُماق ركرح
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 الا يفر فوت دقو فراعلل هبح ليلد ءيش لك نع مهفتسي ناكو اهفالخو ةحرشملا
 ١ نيدورتالا ةرطقب مه“ وهو !دباركذ الورشب عم نالا دل ثدخي مل بيسي
 رداونل الغم هب ىتا نيعلل يبط بانك كي كلذ ترظن دقو هنيعب رطقلا نم مهم
 : هيه دواد ةدم فوشلا ماقمئاق تي ١ نانبل ماظن لكشت امدنعو نيبورتالا

 : 99 رضح امدنعو مالسلا بجحو ةئيكسلاب ايم ناك يذلا نالمدا ويك دمإلا

 رهقو نيمالا ريمالا نباو دم ريمالا وخا نالسرا ىنطصم ريمالا ةنم الدب ماقأ اشاب
 لحما دنع ست دقو مادقالاو ءاكذلاب اشاب تسر ةدم لجر لوا ناك هناف هنس رغص نع

 | ال كب بين ىلا ةياقئاقلا ىطعا اشاب اصاو رضح امدنعو ينائسلا سرطب

 3 دلع لعجو قعتسا اشان موعت ةدمرخآ قو اشاب موعن ةدم 0 8 تيجو

 يا دعب :كيسزلا ةيماقماقلا ىلا كب بين عجرا اشاب رثظم روذح دنعو
 0 ديمالا نبا ديحم ريمالا نبا قيفوت ريمألا ءدعبو نالمرا يا ريمالا هلع اني

 ا 0 دحام هنأق ا لا ماسك اهريماو ةلئاعلا 20 ُِ نالا ميظنعلا لجرلاف 5

 0 هناك همرعو جو 0 و نيشايلاو تسرلآ لوا هدنعو ةسايسو فراعمو مادقإ

 5 نيما ريمالاف فلخ ملفعا و ثاللفلا هدالوأب هنأة يفوت مظعا نمو ةيبومشلا

 هي يذلا فراع ريمالاو ويلا ف ةلودلا ةرافس 000 ا ريمالاو حلا طظطلشلا

 ' فراعلا ريهالا 2 ةدع لاش قطابو نطلا

 7 بام ا .نم كلاذكو بيبن ريمالا هيخاو نيكش ريمالا لحاطفلا ءارعشلا نمو
 " ةلودل لارتج لصنق نيما ربمالاو ديعس ريالا مثو ديحم ريمالا دالوا ءارمالا مادقالا

 | مادقالا نم ٌهنم ربظ يذلا لالا فوشلا ماقُماق قيفوت ريمالاو داوف ريمالاو اكيجللا يف
 7 نوطنشاو يف ةلودلا لارنج لصنق ياس ريمالا كاذكو لامالا نم 6

 7 ايناقموزا هام تفظح يلا يف“ :ةزاعم ةيزردلا ةيريمالا ةلياعلا نال 3 راصنخالابو

 | ةلاعشالاو دجلاو فراغملاو' ىولعلا:باغصاو ءايكزالا“نابشلا' نم اهدنع ام بيس .نالل
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 تهل يبطا» فاي مسوس فحل ف داجج يحرمك يجي جسم و يوئاك باجل بوجع ذب دس مح 5 0000 15 0 افلا نسف سا نوب 0111

 520 انا 0 5

 نالسرا تيرا
 . "اهيلا مدق قشمد ىلا يسابعلا رولا رفعج ريمالا مدق ال ةيحيسم اله ٠ ةنس 7

 .هءلعلو ريمالا ابءركاف نالسرا ريمالا ”وخاو كلام نب رفا ريمالا ةرعلا دالب نع

 توديب ىلع نومحي ةد.ه لكو للا نيماحو قب رطلا هع نيعطاق نانبل ةدرع نأ
 ظ توريب لابج ىلا هجوتلاب ممرمآ

 .برغلا نطق دومحم ريهالاف 4يف اوقرفتو نادل ىلا ءارمالا مدق /5 ةنس يفف

 نمو توملا رهن يف ةلوبم عياقو ةدرملا نيبو منيب ثدحو لدا وع نكس نالسرا ريمالاو
 ةلئاعلا يق ةلياعلا هذهو ءاملاك مدلا هيف ىرج ٌهنال توأإ ربنب رهتلا ىمست عقاوملا كلت

 ايلعاسدات يف ةرثوا) ا لايعلا عيج تناكاذلف نابل يف ةيريمالا ةيزودلا

 : 0 مويلا ىلا لزي ]و اهنم ماقاقلا ناك نيتيماةءاق ىلا نانبل مسقنا امدنع تاذإق

 ضوردلا تيماقأق

 ةلئاعلا تنك زوردلا :ةيوعملاو ةنراولل ةلاوتلا نيتماقماق ىلا ناحل مسقتا امدنع

 ود ابماقءاق ىمتت ريما _لواو أنلق 5 نالسرا ءارما ةلئاع ةيماقئاقناب ةدتخلا ةبزورإلا
 2 هيلا رم 2 5 0 يدلاو نع ينربخا يزلا نيما ريءالا هدعو فا ريمالا 3ك

 -لاجر مظعا نم ناك هنا هتوما تحت يجءطاةم نك يذلا كب ديفس لق

 دلا لاجر نم ناكواش ا هدد لبا كو مادقالاو ةماهشلاو هنطنلاب

 كيس نقلوا د لاو لعج يذلا وهو لبملا ةسايس لك يف داتعالا هيلعو ماظعلا

 هيف هلو صاخخا هرعاش ى رحزابلا فيصان يتلا ناكو هعيماقباق نم نآك ملقألا ال زج ملقا

 عاش هلا 2 يالا هدلو هل ساجو نيعسلا ةنس لبق قوت دقو ءارغلا دياصقلا

 لطف ةناتسالا قف ىروذلا ءاضعا نم 1 نأ قحتس نأ قب قراعملاو مولعلاب 0 ظ

 قئموي تنكو ينيعلا رصق بطلا ةسردم رازو ةرهاقلاب رع ههجوت دنعو اييلا هجوتو
 ىلا. هماما انيشمو ماوشلا يئافرا عيا تعم هلت ينفرعو هتليقتسا يذلا اناو اهي



 : و ةنسيلوتوا الدب ةنس الا مل ا

 ] 0 ةئم اه 1 كيلوز كلا نءرالا 25 يف نثدو ١85٠ ةنس 5

 مأق ريمالا دالوا ةثالث هلو .٠ يتحايس د. ةناتسالا يف هربق ترز دقو

 ١1 رع يذلاو ةنرغلا ِف 3 ميني نقع الي يوت يدلا نينا نيدألاو لع

 0 الل 0 0 3 0 الا نبا 9ك

 32 اوت يذلا اف وألا دارا قيد ريمألا نع قوتو

 ع ةناتسالا يف تاموس سا 0 ينافوتم ن نم لالخ: ديمالاو ةي ةيماقعاما "ُق ةتقياتوو

 ظ 0 يئايسو خمرا 0 هللاديع د لس 7 ا 0 1 3
 0 ا اننيب ترج ثداوحو فور

 ! 0 ةنس ر ور يداو 0 ردح لع ريالا ةياعلا جدع 5 7 سدتت 3 7

 11 هم ريمآلا اذه يفوت زوراكو با ةلئاع نع ٍتوريلا ذاق ليانع يروظأ في نع

 ' مرعي ريمألا ىلوت 188 .ةنع و انازوم اهشرقك يق ندد
 9 1 01 / هةناجمالا كل هحوتو

 د ىذا هال .ةيداقهأق ان 5 ع اة ىلإ نأ ل مق ١ 3:5 يأ ا يو 1

 كاع ولا ا نالدرا 2 تاب اهولوت زوردلا ةيماق: قو انأم . اهزكرمو وخأوا نبأ

 . ويذي ريمالا باهذ دنب مل
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 5 : دي 110 د 00
 ل

 نأ بدكم ريشب ريمالا بغري ناك يذلا نيبارط لاو نم كن نسا ١ سس ١
 1 0 ٠5 ةنس كلذ حو ٌهدع ل هريطبرمالا نوكيف ن لا قر ذاق رديه ومالا
 سبام هل اولمع مهنا كلذو اي ا ا يوزتو نيدم ةمن ويسرا قرع

 ةيرت ف اديض يف نفدو دفص ُثيسأ ىفوف 4 لكان انو 6-3 رمجالا ناكف ضيباو 1

 1 نوما
 هبرحلا شومرهوبا اشاب دوت نيدو ٌهنبي ترجو نادبل يف يلابشلا ردي> ريمالا

 هتسمدن » ابخي رات لءعو رب زغ قرحو اشابلا ةءيتتفزي رغ ىلا ريمالا مزهناف 1/11 ةئادع

 جمتجا ينميلا شو ءرهوبا اشاب دوه عرجر دعبو لمرحلا يلا ردي ريمالا برهف «ري رع

 يلاو كلذ ىلع !دعاسم ناكو ةيبسفلا ةاشالا ةينونيإا بدع عم نانبل نم هراد نيع يش

 لاجرلا عم جو نا ىلا حجر يذلا ردر> ريمالا ةمثد الاوز هراد نبع يف مم اعنبو قشمد.

 0 نبع لع او 0 نيسح عدقملا مهسئر ثذكموي ناك نيذلا ملا يب يدقم ع»

 215 نمو دنع اوفو هناي اووطقو اب درمخ اركرس ا اريططتلا نس 000 ١ زأ
 هيدقم رديح ريمالا نما ةعقوملا هذ_ه دعو نانبل يف ةينميلا بزح عطقنا تقول
 1غ : : ملازو 5-3 :

 51 هرموني زعملا ن :نةدميف نئدو رمتلا ريدب يلابشلا ردي> ريمالا ينو: ١ا/ا“1 ةنس

 ا تاللاللس نو 7 عيرالا هذه ن ٠مو ءاس عر جوزتو ةنس ؟ 6 هديالو ناو ةنمع

 يلم ريمالا دعبو 71 ام رىالا ىذأو هدعب كح يذلاف دالوا ةعسن هلو ميرالا نانبل يف باش 0

 يما 1 2ع مك ذن يلا ريمالا مع فسوي ريمالا م روصنم ريمالا

 ريمالا نبا رهريشب ريمالاف ريشب اهرخاو ريشب احلوا لوقي ناكف لبجلا ةدرما تؤتنا هيف

 يشلا هخراو ريزغ كي هدلاو يثون دقو يلصالا ينانبللا ريمالا رديح نب رمت نب مداق

 ' رعش .تو ريد يتفم هكا دجال

 ءاريسم ا ءارلعلا علا ترسو ٠ ىرولا لع ادي تقف دق ادساق[را
 كريظن خرا الملا حرد ىلا ىقترا كلثم نييباهشلاب نت

 ةيرحم ١186 ةنس



 01 ا 5 ةدخوج اوناكو رب ورع
 ار 0 دلا رون 00 ان 11 7 ةئسو 0

 5 2 3 3 4 لسرأ مب م

 ١ عال ىلا ا

 اع 0 2 مالا از

 0 9 هدد 3

 1 0 ١ 00 0 لاو بر م كورلا ىاببتسا يلا
 ريالا ةنبا انسب ا ريمالا نبا ف وي ريدالا ثاذكو سوي
 ا نيينكاو نيرا. ا نيب جاوزلا ىرج تنولا
 ىلا 0 يبويالا نيدلا 0 ا نيا وتقول 1

 0 ْ ١ ]| اهوستتتا: ىف يت دالبا
 ا 00 د ىلرتو ةنس 18 هرمتو لة: ريمالا يقرت 1 2

 ١ ةئادلاو نالل هرثا لزي 1و ع ألا لح ةمق يف اني َء 5 394 ةدعالاب يملا
 و اير اعجابا ارز نيكو ل13

 0-0 : 0 ا 43 0 لات 0 0 ا
 تا ا

 اهب دم خش 5 قرك 0

 0 ا ِ ةراع م ع امد 1 ا ادها

 0 يرش كو ايد يح ديو راع هنآ ةدقيثل م

 0 لب قع ريمألا هل 3| وراد لل 6 لون أن: كيو

 : ا ىلا رينالا 8 قوأيا رم ِفأ 15 ة:سو 3

 ا ريذب ل 1 ني 0 ا ءارءالا ىلإ نا: لب 0 هالوك اداناو ةيعلل

 1 : 500 : ايفا ىحاص ْق أ وا ريمالا ا نبا نيدح

 0 نيدلا رثغ ريخألا نبا كاذ ىلع ضرختا ةناعمالا 2 ةخاش قولطي ازاموأ امدنعو
 ١ | هنالاوعو ةيالولا 0 رمال 00 رد 0 كاهن اخ ند 5 يذلا ينحل
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 " ةكرعم نبحا تناكو وقانملا ات لظتسي ةعدق نابدنس 2 ةيامآ 0 3
 ظ قرا لع ٠

 0-0 باهشلا 6

 هظقو متو بالك دالوا ةثالث دل دلو يذلا ةرم ةلالس . نم ةلئاعلا ه هذه ١
 / .برعلا ين دمحو هللأدبعو باطاادبعو تاهو نانق د يصق الك لل م 3 3 ١

 ةيمالسالا ةعيرشلا بنام
 ظ قيدصلا 5 وزة نم م .قاتلاو

 عاشه ةريغللو ةريخملا هلادبلو هلااديع نب رمت نب موز هظقي ن م تلاقلاو :

 0 ماتلع
 ةمر ملا هين هللادبع نب دمع رجناه ال 385 ةنس نمر نص لوا قالوا و45 قلب

 ساق نيفص" ةعقاو عم رتحو ةباعصلا نم دعو ثرحلا هب نمآ لص يرجاهلا“ 02
 كلام هدلو ًاضيا هب ن م0 د موي ةعم رضح 5 0 لبا ةناع

 ّس هكرمأو قشمد حت ا ةدبع يلا 2 188 ةنس ينفق

 ' ' موزنم يني
 تبرأ لتقو ديلولا نب دااح ج عم قشمد يلا هتريثع عم رضح 78 ةنس ين 3

 ءابشلإ نكسو قاروح يف موتي نإ كلامريمالا هدلو باطخلا رمت عا 7 ةنصرع |
 ةنس هتيالوو ه5 رمعب كلام ريمالا يفوت 777 ةنس قو

 ةنما طهر نم يّتِيرقلا ٍباهش ةيرذ نم تناك هما نا باهشب كلام بّقلث سو
 >2 كرت باش ةحرو نلت "و ماصوينلا مآ

 كارت يذلا وهو دَقنم ريمالا هدلو هدعب ىلوتو رمك ريمالا يفوت +١١8 ةنس فو ظ

 تنل ني ل ا ص211 1 1

 ةنيعضلا عوقو كلذ سسو ةتس نوُثالثو تشو هاهم هتلئاع اهتكح نأ دعب ناروح .

 نم باهش يب تناكو رصم كلم يبويالا نيدلا حالصو قشمد كلم نيدلا روك نَ
 دا وون نم ذقنم ريمالا يٌدَحِسسْلا اذهلف ةيماشلا دالبلا فا نيح نيردلا حالص بح
 هملا باهذا توموري يلوقعيلا رجلا ءار يف اوماقاو نارو> نم هتريشع عم لحروخ



3 

 0 ىلا 01 هنالك ”يفوراقا حس مهم اوأتقف ء دوه مهمشدف ةين ةيني

 كلن تع للا د يذلا طظالبتج ابا ع دمحا ةعتا دحاو يتيو مهن

0 

 0 0 نيذللاو قدا راوي قيالا دي نم غب 0 لالا برغلا اهل

 : ات رهتشا يذلا كب نيسحير ,غُض نامز يفو كب معلمو قول كب ديعس مث ينام

 0 ْ .هيلاع ىلع ريدم هيف نوكي رود هقاح ةقحالتلا ن م لكو هتعاختو

 ة لملا لها نمو. نيربتعم ةلئاعلا هذه دارفا لكف نسحلا ادملا تربتعا اذاو

 يلاحلا دي كي هفادع همحو كب دمح هرإاوو توريب يف يلو'أق يل 1آديض ديزف يشل

 ةكع سي #3 كب ينعو ًاقباس ةمردنجلا يثاب قولا كب ديلا

 0 ذولا

 1 | دج توريب م توذاطصملا اهدصتقت ةدراب ةبذع هأمم تاذ ة ةحرش دلد بانيعف

 3 0 كك تاش كا 3 ارو ابشارحاو اهلامرو توريب اهنم يرت كنال اه رظنم ةجيبو اهنا

 ١ 1 | اتعنر م اننوتشو ةحارال انسا+ رتم ةيامئاث ةنعولعت يهو ملاملا رلاو اهنم لفساب ىرقل
 قو تبب ياش ١ ص نيرفاسلل تاناخ دجوب 0 قدرطلا ىلك نئاكلا بذعل
 7 ىلا انلصو هدعنو بايع جرد ىع“ جرد يف ردنن انذخا بائيع انعطق نا دعنر

 | انا اهنمو من ةقهاش رود ةينالسرالا ءارماللو فوذلا ةندد> هو بونع نيع بو

 اباسب ىلا

 اباسب

 ا ةيذع ءام نيع ال يباهشلا يدنفا ريمالا كلم يمو خيشلا تيب اهانعم ةينايرس ةظفل



 # مَ ع تل را

 كليم كاملا ام خيرات ىلع عالطالا تن ءذئنأو 9-5 نا 1 ريدلا 1

 ريتشأو من تفرع ند يخي “© راث ىرز# نم 0 ,نانب لج يف نايعالا عاج ١

 . قامت *

 . يفائارسب

 ١  0هاو ءا ثترعء ا 4: ا يف 0 ا هنأ ليق 5 رو هيل“ 6

  3عاملا ارا كا .يفاقا ردكتف تك ةلمقا اهنأر دينا 2 امنع نع

 نم روممأا اك هه 3 رع كلذ باردا >- تك لجرلا 0 2 0 ئ ا 5

2 

 أ ِف نأ. هنو ناكملا اذه 1 ةنوس نالزنو عاما ع 06 حز نيت

3 

 ”يفارا ىمي كانهو (نيشينيفلا ءالا مماو ) بجلا اهانعم ةيئايرس ةظفل يو ٠ ٍإ
 0 نع ميايخملا يفاقلا ريس يأ ريش أ انهو دعب ايف هنع ركتتسو ةقلعلل :

 ىلا انلصو نا ىلا: زاختلا ت1 قئرا ا ىلع وأخ د دعمت انأدجا 42 مرق ١

1 06 

 قود كسب امم ل نم ضو نالا نسع : ةناعرس اعقل بانيعفق 3

 قوحلت كَل خياشمم

 برع 21 مع زغ تاب سب 0 6 ند برغلا نم هلق ةيح نم ةلئاعلا هذه لك

 هيلا يبارثلا صاع ريد الا ماعدجماف مال[ ىلا يب والا نع« ريهالا 5 اوتأ ةارفلا- ةر رح

 1١55 ةلئسو ٌةزيحو ةدد 5 اوماقاو ميلا يداو ىلا اول قنا 1 كانه اوماقاو ناروح ا



 ٠ د 0
 يئاموالا يدنا الوقت موحزملا هاإلاو انها ثيساك كاذكو صون دلع ]

 ءالو مركحلا وا .ةئاجنلا وا ل نأ لاحزلا ع نم ع ري ذلاو ه ىرتو

 را ىلا ةور“ 0 وا هدأ 2 وأ فرادللا ١ . 3 8 5

 كب جاف تو": < كب نواذتا موحر لا دالوا ميلا ممر ع يذلاو 4

 ردح 50 يقاس دنع مهركذ ذا هوذا عم رمد. يس كب د تار ل ف تانأ 2

 2 الو قو عه كيا فف هوي كلوا م ٍق 2 هلا كل. ل 0 3

 3 ب هلل مق موحر 1 هدلاوو ئعوكع هللأل أ سب را راع ندو 0

 : منتارع نيذلا سا ةلجو

 !+ ناسا دو 5 1و مزأت حو سراف ىيذر ر عم احابض ر هلا ريد ان-رابف

 0 امص رج >1 نعوأت ءاكرش : ف تثتاذ اهأنعمو نياتثب ة 0 ٍ قا :اضو ى- نامزلا نع

 1 : قكي وبأ ن تاب ةعطاقم نم كانا عبتتو

 ا ريمالاب دو 1 ةنم ناننل ىلا 0 يام ند ةللانلا ءذهو
 ”٠ قاجللا برع توا ةليق نء هلئاملا هذه لثءا ةناوعا ند اوناكو فوشا ىلا يبويالا
 1 1 ملا ّ آول اأو 0 0 2 و 0 بر :لأ دالنو رم حا 0 او دوم

 1 0 5ك ةدس شوءرد وبأ ماو جا 0 يلا 0 2 ريذالا 0 أمد 2-9

 17 و رو دا شرردوبا شاب در © ىط هراد: نيد انيك يح درك راق هنو -أ نب

 2 1 ىلا بككواه ا اموة2تاراكب - ريمالا ما هوو هةوجاو مث 0

 0 - 00 كالذي زي وعلا
 0 0 قم د أو < ورث اه ذو تا. ١ لاي نمثل احا هلق

 ” محد م ءانغ يف اون 5 ل اينما ع نسج تا يي تنكادتو

 5 ما ١ +-ءايو نوكعب نإ :ن ابدزلا ىلعاو' و رمشأو هال 5 ةدءاخا زيدل اواععأ نيل

 0 ةةريسات 1 هادعو 1 كار س+ح 35 زأم مسا ىلع ريدأو ةسكلا اوف ىلا

00 



 دب <" دع 0

 رق ءآرع مهتم ىرت نا نكي الؤ ةدو ميعايطا ةماهش لكب هدعاهتوعن ددوالا ةبيصم+

 جوزلا بو ةراهطلاو ةفعلاب ءاسن لضفا مهئاسنو شغلا نع ناسالا من علا هر 3

 دجويال هنا داليلا يربنخم دحالاق دقو اه>وزو ةلتلا ةسيئك وس مهنه ةارملا فرعت الخ

 َنَءأ ميطتسي لو عابطلا ي"”دح ةيبصع ةج:مأ يوذ اييلاهأ لكن اروبص رمتلاريد د 3

 تالل مدنع ةظوفحم لزت مل ةميظعلا مهباداو كنيد كل نوبسي مهترشح اذاو مهتحزاع ٠

 نبغلا ريد قف يراك

 ماس دلاوريبشلا يدلبارطلا لولخ موحرملاب تجوزت هموبح ةامسملا ةريبكلا يتلاَخ نأ
 يذأا كو ليلخ مهن مم لوا هلو نابل ة هيف رعد دم يالاريمأ راص يذلا يدلبارط كم ٠

 2 أ 5 كب ع 0 0 ف 0 3 - لاس كرا

 2 00 دمع والا ويه كولا ع يا 50 نادلو اهنا

 0 ا ءالاوثانبل ف ءا 3 ةرئادؤ رضع نالا وهو يعنا ىلع يتلاخ هدم ىذلا كي.

 نيمأ حبصأ تع ةيبرعلا مولعلا ل رادع نود امهسفن الع نيياشلا نيذه ل كلَ"

 يتلا نحاس كب 37 كلذكو ضيا ةيبنرفالا لعتو رعاشو اهف ا

 ظ ٍنامزب سفلا ريذ 2 توزويشلا

 مهم للا لاجر نسحا مم ريدلا نك ينامز ىف متفرعو اورهتشا نيذلا نا

 كلذكو ريهشلا يلديصلا دواد .هدلوو لو هي دنفا هراشب و لواش يدنفا ركاشت
 كلذكو قوقحلا ةرياد سئر يدنفا ماس هم<نباو تباث يدنفا راطخ هنامز لها قدصأا

 هاد موحر 11 هرخاو افص يدنفا سدجرح>و هدالواو كب نوطنا ةوخاو نوم كي توم

 ةبقون حر يشأ طابض ةإاحو احم ءاسور ديع لد أكو ضايقوب ديو ها 1

 هقاشم هند دارفا كلذكو يع يدتقا رو يسيارط كب ا موتي م١ يتابع:

 هيف أي عم لا تركو اًذاونايلسو دواد ناروتكدلا امهمدالواو لوفرو ناربج موح اك

5 50007 

 200 دل 5 نيد نت 06

 57 0200700 ان اخ 05
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 : 2 اا 0 ا .

 لثتلا نم ا اذه كفتسي نم د - ا لسراف 7 دلا. نم أب 5

 ةلئاعلا لصا وه اذهو رمقلا ريوىلا تدرهو اهدلو تذخاف لمع اذكه لمعي ةدم لك
 لانو فراعملاو .مواعلا اهدارفا ُذِحْما ةميظع لوقع تاذ .لدالا ينك ةلئاعلا هذبق
 1 ايف“ هتفرع يال ةقاحر قرا رودك دلا ةكمو قف يديجو دنع ؟ ذاسو هرقل

 ” 0 ىراصنلا تأدتيا ماظعلا هارعا هاجي نانيل يف نمالا داس امدنع مومعلا ىلعف
 ّ 1 نيد ريمالا هذه هيبوتح ىلا ىراصالا رض دقو ندملا لك نم هلا

 |0000 اج مقعأ زا ميألاو ريك ريمالا نمز ةيَح ريقلا رد كلو اكلك
  دالبلا كب مظع بزح مل لمع يذلا يبابشلا فسوي ريمالا دالواربدم زاب سجرج
 - يوت دعبو ءارعا راد ةقيدحلاب تو ترالل لزت لو رمتلا ريد يف ةقفاشلا هتيارم م ينو“
 ىو ليبج دالي يس مهعم مم .:ةركسو قسوي ريمالا دالوا ذخا ريمي 5
 ظ رم ها

 ' ريمألا اعلق دقو لسح دال, يف اضوصخ نيا ةميظع :رش دخالا دبع هيخالو
 8 ةقحالتلا عم نسخ زيمالا ه اَخنأ لسرا كلزلف امهتدايس ند ريددلا نماتع نإ دعت يخت

 7 دحاو موب نينثالا لتق ىلع اقفتاو ريدلاب سجرج لتقو دحالا دنع لدتل ليبح ىلا

 7 را نودب رمتلا ريد كحو ريش ومالا كده رف راف ا

 ١ سادجا ٠ لك بيف توحو نانيل لاجر ندحا تعمج رمقلا ريد تاىرت لاججالابف

 5 همه الق رقفلا نم مدحا تامولف سفنلا ةزعو ةورملاو . موكلاو ةعاجشلاك لئاضفلا
 7 هقالخوةئايصلاو ةيريرملا ةثمتالا جنو ةراجتلاك ةننفتم عئادصولاغشا باس ملك

 7. قابل صن مل ناللو مدنع ليزنلاو ةقايضلا نوحيو ةميظع ةريغ مهضعب ىلع لو كلَد

 ا اطال ب هرزبال دا جبع



 : اناودو ىلققن ةلبقلل هم لج مخ 6 رخم ةياهئاك ري نع و ناين يع 3

 ىلع اًميغ تازنو اهيلا الضو نا ا 80 1
 ”اءاوصو ناكو ينيزألا فيضان ةنبآ هله يتلاخ جوز يفابسبلا مارقا ناد م موحرا

 كلت اهدنع تو هيف تبحرتو ينتابقف يمفنب اهترع ىت> - يناخ يترع لف انورغ هدا

 ' هليل
 كي نالو ةجلا ةزغو لامالا اسمو :ارمالا 0 متنتلا 3م ريدلا د 1

 ىلا ةبدنلاب قدا ]بنوك ايف اعلا لطف نوفا 50 لا ءاردالا م لوا ابن ام مفو' 5

 0 نة هو جراب ةاهسأ ( يهد مايالا كالت نم ةقاي ةبامإ نالا ىلاا ريف دحوو نيلقعي 3 ٠

 يحل“ ريمالا لع نم يح نالآ .ةدوجولا اًنارتلاو نوياذلا مدع اخل ا نيينعلا ٠
 1 ند اهيل نو و نيدلا تبي ىلا لقتتا ريشب ذيمالا 5 وت امدنعو يابا ٠

 ا دكت يبا تيب خيام يق مكانا

 يحل .ةنس دعو توزيب ٍللاو لق نه 1 مادي تم وي ءالا بادذ دو .

 :ةد اذا 0 اين ماقا تتو نيدلا تدب يف اهتم - و نات ليل 06 احدت 1

 ايت رات يف لبق انأر يفرم تملا زكر [يواعد فانكتساو [تاذب ةيري» يعن نالا" اها
 تنك ريدلا نال ): كات» ضرألا يق رذ4 ناك نب تكا دنا لئانخلا يعول ظ

 اهررهتو ريدلا ىلا اومت الاخ ءاملا اذهب سانلا تحرتف ءام دجو ( يشاولا لغو شارحا '
 يتاندلإا نم ةريرذلا لايعلا لكر يدلا ىلا تغرد نامالا ىلدعاو ريش ريالا مح ايدنعو 8

 ي.هكبارط .ثنن .لثه اهلجأ ىلع لدي ريدلا يف لاخلا ءامما ىرث اذلو ايف ةقباطت» تناك
 يئاجلا تيب مه ريدلاب ةربشو !ددعرشك الا لايدلا اماو ىرخا لاَ ضننو يوكملاو
 لحاطلا ت تاو ىلإ ءودلاو ةتادم تبدو ةنراولأ نم تناث تو ركاًشوبأ تينو هيمعل تإنو

 كلون كلا مقرلا ن ٠ هصوصلاو

 تنك [ةدنع هقاثم ليانع روعكدلا ةءالملا ملاعلا يل ك5 دت هقاشم لآ ةلئاع اما
 رق نات طعاو زيكنالا مح ةمبان كلك وفدا يد هلئاع لدالا قشند يف



 0 ذاع يف شع قاثك. وردلا لود

 املاو ش سقتنلا ها 2 1
ِ : : 

 سواورأا . تائطمنم ظ هلود 0-1 تاعاق نهلَخ

 : د : اب اهقتاعا يونات 3 تارهاس ع

 6 3 ةقشل تلد: :رخافلا 0 هذه ءانب 00 هل د بنا دقو

 تحاور ورا كدي ف تفوت ى لا ةياصاللا ىلوالا

 ا ملام 0 م كتحاو 0 مظع بناج ىلع ا هاحتسح تسلاو نآلا
  ىق ابكلم ةانقلاو فصاقملاو نيدلا تبي ةيارس تناكو مدخللو ةئراوملاو نائهرلاو.

 دق نآت] كب ةيقدمملا' ةيركتملا عظنتو نيدسلا ةنس دنعف ريمالا مايا اهاطعا:

 ' ىرتشاو هريل فالا ةتسب اهتارامجو ايارسلا“اشاب دواد لوالا فرصتملا ىرتشا
 ' ال] ةنروتم نم هي كض' لقتو .ةائفلاو فماقملا يئاتسنلا :نيرظب نارظملا اهتع
 ” تى كلاب تاقننا اذهيف اهنفن نع ةيدبا سيدادق اهلنيعو ديعز لا نيعسلا ةكرحب فني
 ”٠ يمركل ةانقلاو فصاقملاو ةينانبللا ةموكلل اًيارسسلاف يمومعلا ىلا يصوصخلا كلا نم
 | رتثت مل واواهف مهنم دحا نفد الو امكحالما نم ءيش ءازمالل ب مو ةينرطظللا
 ! 7 ةديدم ةدم نم نيدتب تنرخل فصاقملا نارطملا يرتشيو 1 لا يكل

 0 رول ند 1305 هن رصم نم واحس تييلا روظح نع مل اكتسو
 ١ رام ث كك 87٠6| ةنمم دعب أبيف حالدالا ىدعبا ناك نب 3

 | م8 ةئسو ١88 ةنس نبين .لاخ ع نيدلا تدي

 ادهن



 و ؟درع همم اوعطقو دللا 2 سا مدع 0

 ا تيبو ريوشلا يف ينيلقعبلا تيب اهنمن دالبلا يف نالا تقرفت ةلئاعلا هذهو ميعم
 . يالاريما يسلب ارط كن ماسينلاخزبا ةنباب جوزتملا برغلا ديع مينم نيذلا نقلا د ل

 ةوبح ةديسلا يو ينئانبللا ركسعلا
 لع انجرع لامشال انماما يه ىتلا رمتلا ريد لعانيلطو هيناقعملا انعطق نا لغو: |
 فنرالا كوافصلا رهن نم ءاملا امل باجو يلابشلا ريب ريءالا اهرمت يتلا ريالا نيدتب ٠
 ,_ضعب وك ذنو م فت 0 ةيظعلا ةيارسسلا اهيقو نانبل م كت ركرسا

 حرش لك نع نع ينكي نايعالا خيران نال رامتخالاب يش ونال للا
3 

 نويدك ظ
 فا ديغ زوردلل ةراخ الوا تناك .دلا وا كلا تيب اهانعم ةينابرم ء ذات

 لكلاب ناكر اللا حج 7: يبا دنعل رضح اييلا هتبواج عم 00 ريد ريبالا ١

 فغسوو ريمإلا ةلسرا سوي ريمالا درع (مزيكتم اكو نانيل كح ىلا لصتا البقو ”هدنع

 جارمالا هده تناكو ٍقونملا اهحوز هن ةثروو ةارمأ نيب كانه مقو فالاتخا لجال ايماسللا

 يجوز قوتو ةينغ تناكو ايبصاخل اهجاوز لبق اهب جاوزلا هدارع ناكو نييباهشلا نم
 ريش ريمالل ايجيوزتب حلصلا تف فالخلا ةبوست لجال ريشب ريهالا بهذف بقع نودي

 ىلع يه ينلا ةيجلا ةعرزمو نيدلا تيب اطاج ترتشاو اهلعب عم نانبا ىلا ترضخ علصملا '
 كرتو ايارسلا اهيف داش نيدلا تيب ريمالا مح الف سنوي يبنلا بناج اديص قءرلط '

 دو وبا [مكسو دق نامز نم نينيعملا ءارعالا ركرم تناك ىلا رلا ريد
 هاو ضرالا كالت ايحاو فيصلل فلصاخملا ىو افلا رس ١ ١ ا

 1 ىلا هلوصو دنع رغلا ديحلا رعاشلا ةمارك سرطب للا فصو دقو رفقلا دعب ةنج

 مهم ةكربلا هذهو ةكريبف رادلا طسو يف, هصو ةرفوتلا نم ءالل نا ا 11

 ١ ديغلا روعشك ةنوصغ ةيلدنملا ىتسسملاب ىنكملا فاصفصلاب

 رهوج ءادر 5 قيسكلالت : سد رعغلا لثم انملا راد 2 راد

 0 : ا 9 ,

 لا 500 :

 ليس ص211 0 ]7 2



 )0( فوشلا نم ىو _ ءارؤ! اهانم ةيانرسلا نع ةذوحأم ةطنق الا
 | 10 اهفاحرش ةقةرقلا ءاقه مقوم تاهجلا كان يق ٠ ءام فرشل ين يتلا

 ل دالبلا يام نم شومره وبأ تدب ةلئاع ةئرقلا هذه نمو يذاقنا تبب ةلئاعل
 5 - رديح ريمالا نييبابشلا ءارمآ لوا براح يذلا وهو اشاي دوق اينم

 ب ولا ةبصق يو نيبودنلا نزح تب يأ نياق وعا ياب ع ن» ةبكرم ةيناب رسم ةلغقل

 031 ةنس اورمقح نيذلا نوينحملا ءارمالا اهنكسو فوشلا يف لوا ترممت يتلا شو
 : اصلا 3 والا 1 ةراثلا ىالطا لجال ىتمو نحاص 1 عاين نانبت لأ
 ا ونكسو لز انما لا ماركو

 : اعلا هذه دج رمح عر 000 انام 0 2 يمينا نارا
 '" هساد 0 حا ملت وه اني و نيلقعب جراخ دال لوو ةقوشلا لآ هلل

 هت كحارت ليلق دعو لتقف لجرلا تباصاف مالظلاب اهقلطاو هتدوراب طاق برخو

 ,مجربخاو اادج مهتما فاقت هتدورأب ىق ٍواطأ يبس يالو وه نم ”هولاسو هي 1 ارك 3

 ١) نيبانأ اه لاقو لعتف هفرعي نا نود صاصرلاب ”هامرف هساد لجرب رعش املث ناك اتي هن

 | .ةتلاديف مبملا ىلا ناكو مادعا لظعا نءةنا هودجوف لوتقملا ىلا اويهذو هوك 25 دع
 0 اوم نواس م نيو بوف وو او خت فرع ادنض م د سرتتل .ق 0

 0 11 تبب نم ودحدلا ادع نكو و لجرلا اوَوَو توضلا ل اورجوتت دورالا ترخ

 7” لجراف ةيرقلا ردان لع ةعقوملا تناكو يدا تيب اهتفاف قيلقعي ةنكاس تنتاك
 نال د ةسم اورسنا كالذ دنعف مييلع اليل وطب لاكو«ايراغ نك ب َرغ هلتق يذلا
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 هت اردشتك ١ يقل راع تلت مك يذلا لكيملا وه اعرو ير .نمإلا حراق :
 ةعمتجلا رجالا ريسم ىلع دوجوم لكما اذهو لبجلا يف الكيع ماقا ُدنا ىذدو اديص يف '

 كورايلا ره رهنالا هذهو اهناكسو اهنيتاسب تست ادنض برقي اهبصمو يرسسب جرم يش ٠
 تانوكي .ةتريرهتلا عاتجا. دنعو. بونملا . نم ةفالخو نيج رهتو لاهثلا نم ةفالخو»ب ا

 لكيملا وه كانهو. برغلا ىلا اهسار ةءوازب
 ةطقتلا يث ءدهف ةملات ملام نودي ضرالا هذه نع رفح ضءب لصح اذا امرو ْ

 . ةيراحمل رعاظلا كلملا هب رم دقو ديماوعلا يداوب جرملا ىمسي ناكو انقرط يف ةمهمأ ٠

 هلا ةلزانلا ءاملا يف ةنتن داوم عضوب ذخا دقو نوريط ةعلق يف نيرصاحم ارناك نيذللا
 ةعلقلا يناجي اه رهاظلا كللملا ىب اهميلست دعدو اههنملست ٍتجوا يذلا اذهو ةعلقلا 1

 تداكو رتادو:ني زج نيب قيرظلا لع ةبتعلا هذه تطقس دقو. ةبتغلا ىلع هلا بتكو :
 - جم انك امدنع انعم تناك ل اجر عم قيرطلا نع اهتغقرف نيدحن ىلإ رضي نم. طقنت

 نكامالا هذه روزن نانبل راثا يق ريهشلا يعوسبلا سنمال بالا“ .
 ةزايع وه يذلا ديهشلا ةعرزلل روبعم انددص ادب ندعي قدر ليل انيجوت ءدهسو
 ةايخلا اهراكي كارلا نكي ملام الوزن الو ولا ال هيف بوكرلا نكي ال يزف ع

 1 ب رقت اردو ادوءص ةعاس عبد هم م13 ىلع روجملا اذه اندعص ام دعبو

 هلام ةكري اندجو ىتح ةباغلا فصن انغلي امو فوشلا ةعرؤس ص خم نردوتتلا 0002

 ةنلكاو انسلجخ هرامحو سراف ريس ءطبل اظن !ًرهظ تقؤلا "يراكو_نوتا ار

 ٍناجيوسلا فوشلل ةبسنلاب ةريبكك دلب و ةعرزملا تل انررم هدعبو# ..

 ةينولدكلا
 ةيتواحكلاو تاعاس ثالث نيساكب نع دعبت ةينواحكلا ىعدت ةعرزم ىلا انلصوق

 ةرجش اهياع ةهسف اهنيع ماماو بذع ءام تاذ ةريذص ةءرق يو ةلدكم اهانعم ةينارمم ةظفل
 ييروخ اهب لتق يتلا يو اهب ةقضتلم دليلا رذايو ةحارلل اهت2 رفاسملا سلي فاصفص
 هملا انلصو ةعاسلا عابزا ةثالث اهنعان دعب نا دعبو ٠ ةنس ةكرح ءادتبا شقللا نيدتم:
 افا ع

 يلا 0
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 ا ا د 0 ركلا ةلودلا هه نا يا انرف ةلود لبق نم يمارك اذ دجوي

 1 "يعل. .فرعب يذلا ناربتعت اهنال ابتفل ميلعت لجال كلذو ةذمالت ةلمح نع ةسردملا
 يلم" ثناكو ىلملت فورمدم نه رثكأ كلذ نم بسكتف ابخيو اهروزيو اهعم رجانب
 1 0 رلااادع ةطاسو هل نم دي نع وا نيكيلوث كلا ةنراطملا دي نع يماركلا هذه
 يل دجوأ ةذو-شم ةسرد.م كيس هليملل ت .< يذلا يناعسلا سراب نارطملا ةدايسف

 ارنا © ايلا روضعلل توريب يف ذئموي ناك يذلا يدلاو ىنبلطف اروط نيع يف يسرك

 1 : 0 هققفرب اروطنيع ىلا

 [موطنبع لا ةناساكب ند فرشات 6

 نال دالوالا لع تارغسلا مظعا نم مايالا كلأت يف ”دمن تيناث لع لكم راف
 رسعو تاقرطلا ةءادرا اًراغن اروطنيع ىلا نيساكب نم مايا ةثالث يشم اذ يشفي
 | ١١١4 اوعشوو هاج نم هبحاصو اًرامح يل درجأيا يدا دعتسا دنعف ايكلاس
 إ ءاكبلاببراقالا يتعدو دثو ىرصبلا | نكلم ينك تكرو هقوف جرب يبابأو يشرف

 ٍْإ ش ةداسعلا مدع نم املهو نيصلا ىلا هاذ ا عير نم او يغم اوشمو

 1 .ىلرم ةعاس ده اديشن دعب يريس جرف ىث لحم ىلا ائاصو اريخا رافسالا

 ا الوزن نزلا

 ش ْ نق رسدتنإ مب رم

 : ةحالل اصلا اهيل و ضب ناك ينال كلذ نيم م رو مح وللا اهأنعم ةيلانرمم ةظفلي رسب

 1 اذوحو نالل ةفقاو لزت ١ تثار 41 نم ديماوع غو نالا دل ابيف هرثا دوجوملا لكيملا

 3 ينابف لكبح دوجو ىلع لدي كالذ لك ىيرخا راث | نيتاسلا لع يفو توتلا نم نينا

 28 ةلينملا ملا 0 سر سد هلالا اله ميمأ 3 0 نأ 0 نوينامو رلأ ىف 1



 فلخ نوران همسا ثلاثلاو توريب يف دامتجالا ةعبطم بحاص تل مانع السا
 رددكححساو ف”رايلس هتوخاو ةصقلا هذه بىحاص بوقعي يروا و ادالوا ٠

 ف ةجوزتم ةيناتلاو يملوتيق نم جملا يب ىشهو بلبح ةحوز نهادحأ تانب ثالثو يجرجو ظ

 ىلا مهدلاوو مهمت عم اعيج اورضح دقو تيبلا يف تناك ءابزع ةئلاشلاو ةينونكا حارم ٠

 ةظفل نيزج ملقا م برق يلوتتت اساس نم مروشمل يلام 0 رش ظ

 أ ن5 و ةقرو نيع ةسودم يف عت رو 0 كلا ترق يروملاف ينيصم اهانعم ةينايرس

 .٠ نارطملا عم رضح ةنئفلا دعب ةناو سرطب فتارطملا عم ةشوعنس ةسردم ىلا اهنم ىلا

 نارطملا 7 لحال نيدنا عم افرفوتالصنق اوف ريش ا ةيرمعما ىلا سرطب .

 نابلس هيخأ عم بروقعب يروخخا هضوع لسراف سهذي و نارطملا اورذح ضعبلا ناو ظ

 ظ انلف م التق اديص ىلا ملوصو لبقو

 نغ رت رددكسا ةما خا اهل ثساو نيزج يف ةنتفلا ةدم ثلتق تخامل ناش
 با ١6 يف اديص ىلا ةنيزطا هندلاو ةدهاشم لجال ةصرفلاب رمضح امدنعو اروط نيغ

 0 ناصحلا عم قرغ جزا بارت كانهو ٍهبصم ددع ىلوالا رب ىلع هلاصحب 7
 ل رمل لوا نيرشت رهش يف توريب مس اراجن ناك ير ةمسارتأ كنق ٍْ

 ةىخالال  ةند ةنباو لاجر ةعبرا تدقف اهدحو ةني زملا مالا تحيصاف هب فوت ناطرغم

 ( تايبساب اوتاممبعيمجو ملاعلا نع ٌةدبحو تحبضا مههف رخعفت تناك 1 دعب :رهشأ ةعبرإ وأ ْ

 بياصملا مظعا نم ةصقلا هذيذ ةريصق دم يف ةفلتخم تالدو ةفلذخم

 ني زج ميلقا يف نابع هندهاش اف اهريمأب اي روس تم“ يبا ةئثفلا هذه نم ثرك ذ كف ٠

 اسبسو يف # راعل مسقلك اخذه نم لع "ص اه لإ ةنئفلا ه ذهب رات. سل تاور علا ظ

 ناك لب ةشيعملا رنا مي تحتحا ام اصوصخو اهفوخب رعشا تا ةندلولا "نس

 ظ لس ينم ربكألا دنع كولطاو يفتلا لك

 نأ ثالو ةقلك امهم مولعلا مرا زل شفي يدلاو لا كالو دففا |

 لاق دقو كلذ لجال هلاوفا | ميج فرصي نا ١ دعت م ناك'ةلال وحال لك

 . هلا لمع اذكهو معلا وعو ضيا انا الو كنم هبلس دحالن 4 ال الام كيطعاس يننا يل
 مخل سرادملا رهشا تناك يتلا ارو نيع ةسرد.» تيس لخم داجيال توريب ىلإ 9 ٠
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 5 ظ نيدتب يف ةدم ةقرف ةمسقلاو ثوري يف منملا نوكردلا ظ
 ١ ماظل اذه كلرامرف خي راثو ة ةفورعم هدام رشثع ةبلاثب !ًروصخم نانبل ماظنناكو . ُ

 . ةيا>اد هناك لك نم نادبل محاركسام اظنلا اذببف ةيرجم امم ةنس لوا عيب 3 4 يف

 - نوي اقملاو نيجتطافملا داديتسا نم تصلختو يلاهالا تسفننو هقجرود ناببلا 0

 0 انكاش نابل حبصاف مهضارغا ىلا يلاهالا ربجو مهضعب ثامحاز. نم اوحارتسا مهسفلا

 " يف دجوب الو اهرماواو 5 تحن يبحيو تومي زي مو رارقلا ةيدبا ةيلعلا ةلودلا لضف
 َّ زايتمالاو ماعنالا اذه لثم اهل دالب ايندلا

 ' نإ 5 ا ايل يدان دذابا تبرخ يلا ام ةساة يتلا ذكي

 ظ | بالا سيفةلمامماذكم امهضعب لماعي ةررقلا ليس وا تببلا يف ناكن ا هراجو لجرلا

 )اه ةدحاو رف ىلع مولا سيلو نمزلا كاذ ةيجيطاقم ىلع هلك لب يلاهالا ل
 0 اهعم تلعفل فوشلا لها ىلع ملفالا لها ترصننا تناك ال ىرخالا عم تلعف
 7” تلصح مهتغلاو نيج ءطانإلا تدعبا امدنع انتلود لظب يذلا لإ نحل ىرخالا هتلعف

 ' يه تقولا كلذ نم تلصح ينلا ةنزحلا فدصلا نمو نالا اهيف نحن ىتلا ةماتلا ةحارلا
 ١ ظ مؤمبال هيف ةرثؤم لزن ل يشو هتوخاو بوقعي يروخلا ةصق

 '  هتوخاو نابصاحلا يروخلا بوقعي يروح ا

 ' له اوسذ نيا مهنخاو ةعبرا مثو نيكاسملا ءالئره ةصق قافنالا برغا نم نا
 2 : راورلا يف ةدعف لك مندل ابا ةفانخم بابساب ؛ربشا 1 را ةدن قاد ف

 3 ينايصاحلا فسوب 0و أ لحب طع 0 محايل ْ ىالوا 28 ايصاح

 ريمالا مايا ف رمقلارب كر نيهاش يئانلاو 0 نطق 2
 ا 2 اهذخناو ريشي

 5 'اهاحو الام لصح دقو تان عبراو ا م٠5 "لف يحلم ىعدن ا نع 10 دقو هل

 0 ّةدلاو ةبوبح هتادب نمو مساق ريمألا دنع ًايخاكن اك دقو نييياهشلا ءا رسال ا يع ارفاو

 ب هن
 - لإ
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 [ًريخاو ةراكإ ناخدلا هايل ناكشيال نوبلغلا بلطو شوعنلا يدلاو ىار امدبعو

 يعاسلا يدلاو ناكر اههناجب وه يزلا يبدالا يلع تيب ىلا ةلشقلا نم هواقنب نأ بلط
 ايصو ماقا هلجا برقب رعشا امددعو موبف ًاموب ديازت كب ديعس لاوحا تلاكف كلدذب

 ةرشعلا مايل ه مبان ٌساعم يرلاوليفاب ناكدفو ٍنالسرا دبع ريمالا ماقم مئاهنلا هدالواىلع ٠

 شرغ نالا ٠
 نم يدلاو هضبف يذلا غلبما اذه هل ميد هدالوا نا دم ريمالا يصوأف

 ةحيملا يز هرغ 7 3 تببنلا راه نم ةيلرع ٌةدحاو ةعاسلا كنعو ا هئأرم |

 يلرغ رايا١١ نم قفاو او ١1871 ةنس قرش ناسن ١5 قؤاوملاو ةيرجم | ؟ا/ا/ ةيس

 4 0 يلدالا ىلع ديسلا تدب يفربهشلا لجرلا طالببج كب ديعس ينو ١851 ةنيس

 ف يف متهأ يدذلاو تازإاب هنافو موب ف ةيدرع راهللا نم ةعساتتلا ةعاسلا يعازوالا مأقم

 0 طقف يدلاو نفدلا يف ٌدعم ناكو بدحالا ميهاربا خيشلا ةايضف وه وباع ىلصو

 يقربخأ لقو فصوب ال بحو قدضو ةلاماب هرمج 5 ةمدخو ريقلا ىلا كب ديعس

 : و تام يذلا كب ديعس ٌةأيح تربينا اذيكهو ردقي ال ردك هلا يدلاو

 هاظنلا ًادتباو ةفايضلاو برشلاو لكلاب ةميدقلا هماك> دياوع عيمجو ميدقلا قرشلا

 |ًرومام افظونو كانه ىو نيساكب ىلا يدلاو عجر كلذ دنعف ثاببلل ديدجلا
 لبجلا يف ناخدلا كركل

 ثتدشباو دالبلا ىلع تافورحلاو تايولسملا عي زون لجال صوصخم سلحم لكشن دقو

 نوكي ناو نانبلل 1 5 لمع لجال صوضخم نويسمرك ليكتب ارنإ] ١ لا
 ايناؤع 11 هيلع

 يق ةريك ةقلاطلالل < اكو جبس مك اوعقب تا يارلا قفتا اًريخا
 نع لواسملا وه نكي ناو فيظوتلاو تأرجالا يف ةمانلا ةطلسلا هل ىلتعت ناو لبخلا

 نم نانبل ينعت ثراو هديدجت زوجيو ةرشع وا تاونس سمخ ةدمل نيعي لبجلا ةحار
 ةلودلا هدعاست ناو ةيركسعو ةريمأل آم سيك فالا ةعبس عفدي ناو ةيلخادلا كرارلا
 ركاسعلا ناو نيينطو نيفلظوتملا عيبج ناو هسفن اًيفاكريصي نا تح سيك ف الآ ةسمخب

 ركع نم فرضتملا بلطي مهفالخ ركااسع مزل اذا ةناو همردنج ببتر ةنم نوكت
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 قرف ةإن لع ميجدلاو نيواوص لخا ةبس لك يفو كلبق رةيئر ىلع رمام ةقشنتست يذلا
 يم ينباع لك لخا ثنكو هر كس رد اهحدم ثم ل اخ رلعإ أه ةطيخلا موركلا

 'رلص قؤف ١8 ديلل رابنلا يف ةرارملا هيف نوكت يذإا باريش موصل ريد هن ككل
 ةيلاركي جيراسا يذلا رهشثلا اذبف ناويصلا يف لبالا يف ف ١5 و دارك يتنس نازيم
 ا هذيف فْيدلا هدم. بهذاو توربب نم يعش هش كرا فنك لالإ بح لكي ندرلب ناكو

 ١ الاو ةدم ةماقتسا اهتفظنو اهيف تينثعا اذا بايثلا لثم ناسنالا مسج نا مهتبجاف رياسجم
 0 نم ةترسخ 5 ضرعا ةدانز ة ةني شعاف يحسب ينثعأ ن 1 اذاف هدعارسسلا بهذ

 ا ل مجرال ةيناث ةرم قلخا مل يننال ةداي ز ةنسب متنا كلذكو فيصلا رهشا
 [ مذوجو بيس نروالعجي نيذلا مهاردلا يبحم عانقال تاراذتعا انيك

 1 اع ضرالا
 1 ممذخا ةياخ نيشاكب يف ضرع دالوالا ضعب نا رارما ةلمح 0 دقو

 ١ ادي, لآ اذا ةفيظللا بوركلا»تاذر ضملا 1 شو 500 ,"ءاوو نودبف لبحلا
 ١ رفوص ةدنكوا يددع سلو خانم ندحا هخانم نا هلصاح اي راما نيود نطل ا
 ١ لحب 1 وه يذلا لحلا اذه ةفرعم لجال نكلو هيلا روضحلا ىلا سانلا بغرال
 أب روس يف

' 
' 

 أشاب نتاوق

يبلا يام بلط مهفالخو نيفظوتم نم نيمر لا صاضقل غاب داّؤف روضح ددع
 ١ ١ تف

 ' هلثقلا يف هوسح هلوصو دنعو توريد ىلا رضح يذلا ادم

 ١ لها نم رخا خئاشم ةلمج عم هوقن مهناف نيدلا صح مساق خلا اماو ةيركسعلا

 ٍإ دعب و ةيدوف.تلا يملا ضرعو اديص ىلا يدلاو هجوت كلذ دنعف راغلبلا ىلا فوشلا

 ا توريز لآ هع
 ١ "مناك ذلا طالبخ كب ديعس ىريل ةلثقلاىلا باهذلا وه هلمع ءىغ لوآف

 1 ردصلاب اضررم ناك ةنال ةايحلا نم سفن : رخا ىلع هدجو هبلا لوخدلاب نذالا بلط دعو



 هقأاو

 ةيدرالاو ةعفترما فرثلا لوجملا هذه يف ىرثو امارس 10 لج
 ىللبج ىرت بودجلا نمو رومادلا ليسو فييقشلاو هراشب دالب ىرثو هايملا ي ةراجشو 1 ٠

 خببشلا ليجو ايصاخحو ناروح لبج ىرت قرشلا ندو اذوح امو ةلوحلا ةريجبو دنص 1 ٠

 نادبل ةلسلسو نيج تامولو ٠
 نينصو كراورسك لابج ةلسلسو ليبج قوف لابج هنم ىرت يلامثلا رظخلا»و

 ةيج لكح نم كرظن اهاري ينلا ةفاسملا نا راتذخالابو ريدلا قوف يذلا اديغ رامو .

 . ةفاسم هل مناي هرظان ثناو امل عجري نا ىلا رؤديوأةطقن نم ايكار "الابخ ناكول .
 ش ابعطقل ربش وا موي نيرشع

 ملاعلا كلامم هاراو هيلا جلا سيب لخا يذلا لبجلا وه لبجلا اذه نا نظاو
 ضرالا هذه ا.ثاطعاف ةعم اقفتاف نيبهار دجو هل خوضرلا يف ميسملا ىخري مل م امدنعو ٠ ش
 نابهرلا ةعرز امهر

كذلا ىلعاروطل بج ريثات . 0 ٠
 ر

 كلك وهو هللا اياد مكن اديس روطك يف اروط لبج نم ةمث لك نا كال
 لابجلاو ترايدولا ثالثا 1 00 ٍكاوحب ىرثو ةمقلا هذه لع سلت امدنع ينعا ٠

 ىلَعشنفتو ضرالا نم سا ىلا كالقعأ مفرت رج لهو رحبلاو ةايملا يراحمو شارحالاو
 الا اهنم كردن ال يتلا ةقلاخلا ةوقلا هذهل دحستو ذئليح رقثو ءايشالا هده عئاص .

 الو كلّقع نيعاب اهاوتو كتتليخم ماما لجحتتتف هب اهيلا دعصتو كركف يف |مملكتف اهدوجو ا
 اذه فالح اني طاقتعأ نا ا ل ر اذيف امج ردقو اهدوجوب ىوس. يش كفرعت :

 اهتفرخمل يل يطعا ايا ل

 ةسيملا ل
 ءاوطلا اند نا دكت هعافترا بسلاسل نال هور لك بأي ققللا ةأوه نا كش الف 2 ١

 2 ١"
 اسلم نينو 02



 هيف دجوبو لصالا ةنكس ىلع لدن تابارخ لبجلا اذه يف دجوي 00٠
 ج لكك كيس دجون نفادملا هذه نا اك ةيقينيف نفادم اهنا كش ال روفعصلا يف
 ع ويف تدجو دقو ءاثلا ءام عمل نالا يلاهالا ابل تست ةهدق رابا هبف لزت 0

 0001 ار دقو ةينانوبلا يف هيلع ابوك رح دلو مالسالا ردص نم ةلمجو

 1 3 ا ييئاستكلاو نيتقينيفلا نم نسي واونو يلانوي سيلص عم ةينانوي

 0 9 قون نب ل مك ١ تا 0

 7 < 2 نال ا 1 0 00 وبلا يلب ط 1
 مولع وأ هامل ا هنا 0 ريه 0 بالا يلفت كاع درك ب ا

 : 110 ع 0 كك 0 نكي بنان كلارا لل هل 2
 38 تبي رثأ دوجوو رابالا عمجيو مركحلا طسو يف يذلا 7 ناو كاملا

 لجالا رؤصلا يف روقنم دعقمو سووانلا ىلا دوعصلا لجال رخ را ل 50
 0 'قيفأ نا نون نب عوشي لاق دقو كلملا لح لجلا اذه نا زاءالا نيب هله ْ

 ل لبجت م٠ دعاة ص ريشا طبس اهاطعا دقو ةميظعلا نودص

 0 : اما نوديض

 007 امابص لاح 0 ايروس رظانم مطعأ نم نم لي طلا اذه رظنم

 : ىرتو تاءاس ة ةعس ةفاس كنع 3 طسوت ا يدعبلا ىاررت دوبع ثدب لل



 0 ا

 كج ذ ال ةيدعث ةعرزم لحلا اذه نا تاق دقو لبجلا اهانعم ةيئايرس ةظفل
 هبفو ريم ةيام ثالثو.فلا رجلا نع-ولغي (داصحو اعرز الق ١١ نا ررسالللا
 وهو رثم ةيام سخو ةيام عبراو فلا دل ولعت رمتلا ةوجل فش لالت ضعبأ
 نع 1 نع نإ دخاايووو ةليلف عطقنت ال ةبوهالاو تاهجلا 3 فونكحيا

 ةجرد ١6 دمل ىاوبصلا لخاد فيصلا ىف البل هيف ةرارحلا تناك ءاتش هفبص١

 داركحيتنس نازيم رفصلا قوف ا

 هزكرم
 نب زج يفرش ىلا بودلا ىلا لامشلا نم املا فئالا عئاشلا نادبل لصب امديص

 تاسوتب يمسي رثم ةبام ثدو فلا ا دحاولعي نيجرب ةئيهب ريخالا ةعافنرا عفنربو
 نومرح يا ليلجلا يتلا ثاذ ىريف قرشلا وحن يا ءارولا ىلا ةتفل ةنم لوحتل نيزج

 ةماما لازتو هل الالجا هسار ءطئطبف نانبل يللا ةاسلس وهو ريشلا لبجب ىهنلا مياظعلا
 نيبو ةنيب لصافلا نوعلملا اهانعم ةيئابرس ةظفل يناطيالا ىرجم دنع همادقا تحت ثوميو
 ١ ١ حادصالا يناثلا مايالا رفس يف يلاتفن ضرا نم ةميدنتلا نويع ةككلامم يثاو نويعجرم
 ىلعف قرشلا بونملا ند تو ريب ةيالوو نافل نيب لصافلا دما وه رملا أددو 2 دَخ

 فلا رحبلا نع ولعت نيجربلا اهانعم ةينابرسم ةظفل نيل دج ةيرق تاموغلا يبرغلا متصلا

 1 لامشاا ند كش ي دوماع عطقب يهتنو طسوتملا رحبلا لطم يلا لدب ل نأ برغلا

 تاءافثرا نه وه يذلا ءايبنالا ماقم روصلا اله ىَثو هيب رغ يتلا دالبال روك بونطسأ ىلا

 لبئارممأ ينا

7 
١ 

 ه7

 ١4
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 تقورحملا ات امل اكب ىظنم

 الا د لا اذام هاتزرسسحاو دحاو ًائوص انخرص ةقغب ةنرقلا هذه انرظن امذنع

 امون ىلع انبعا تحننفو اهاوه ايئدلا نم انقشنتسا ام لواو انسار ظقيسم تناكي ثلا ٠
 , لواو اهاذغو ا ٠ نم انلك او انرش : ام لواو اهبف ةحارلاو ةيدولولا نمز انيضقو اهأرمو

 ' (ناطي-ح اهارن فيك انثدجوا ني دلاولاو هلا دعبيتلا نو ابيف انيراقاو انلها بح انفرع ام

 | يللا ةميظعلا تاعاتجالا دعب اهيف يرسشب توص ال ةروجت“م ةيرخ اهل فوقس ال ةدوسم

 ١ ةيعاز رهشا ةثالث ذنم تناك يتلا دلبلا كلل“ ابيف ناويح ةايمل رثا الو ابيف ريصت تناك
 | نيفشأتم نب رسسحتم ةدم انفقوف اوعفانمو تابارطضالاو بورا ةحبتن هذه ةرهاز

 00 سيقلا ءرما لوق نيددرمو
 8 لوف بيبح قرا د 55 نم ىبن أفق

 ا لآ دك راسل لداو دليلا يلا الزت اًريحاف كلذ لكنم عفنلا ام نكلو
 ةرف# هضرا كابش الو باب نود نرفك :< 1 دوسم ذمار امدنغو تبكي ناخد امدنعو

 تناك يذلا لحما رظنا تنكف ةمودهمفرغلا نيب يتلا عطاوقلاو د هيف ةرشتنم قاروالاو
 00001 ٠ الجوي ال نآلاو اوريكم اشورنم ناك ف يك ركتفاو:يتوخا 3 مانا
 اا راثآ ريغ هيف را لف ةبرقلا يف ةفرعا تدب لكى لا ضكرا تنكو هياع

 ”انضرا يف عوزي نيك يبنح هتلاركش ةعسأ كي رش انل ناكو قيزحلا نم ةدوسم ناطيح
 ا ' ناك يذلا اندر نساشرف نع نبا تلباق مث اًزبخ هدنغ تلك اف.هروط لبخ يف

 ١ اهريدي (تحالما هيف ان 000 نيتعاس وحن انغ دعبب يذلا ٌةروط 8 ىلا اوجوتم

 لسرا يذلا طالبنج كب ديعس كالم اهرثكأ هروط لبج يف قازرالا تناكو ءاكرشلا ٠
 ا نيكددرف ل لاقف اهعمجم يلا ءاكرشلاو تالصاحلا ىلع ظفاحبل هلبق نم ا

 ذا» دعم تبهذو ايشام ليالا تيضق.يننا تيسنو لاح دعم توجوتق ليلا ىلا يعم
 اروط' بج ىلا افضو نأ ىلا قجر ىلع
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 جن رفالا اخد خيرات
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 نيذلا 3 رفالا راحت ىلا هاطعا دقو ينملا نيددلا رثن ريمالا ناخلا اذه سسا دق ١

 خي لزي مو انرف ٌةتطاما هدعب نمو ايلاطيا نم ايناكسوت ىلا هرفس دعب اورضح
 ءال ره ىلا تاناسحا لسرت اب روا لك تناكو هيف ميقي يواديدلا اهبلصنقو نالل اهدنا

 تناك اسضرفف اديصيف عرف اهنم لكلو توريب يف ناسحالا تايعمح تناكو نيبوكمملا ا

 قشتسملا يف ىمرملا مدخت فسوي رام تابهار تناكو اهلصنق دي نع اهتاناسحأ لسرت ّْ

 5 ميلها مهكرتي ناكنيذلا ماقيالا دالوالا نول اوناكو نامل يف هتلمش يذلا
 رام مساب ة , رفاساكلاب مثوعسو يصوصخ سبل مبلتو ىئاتيلا عمجت ةيعوسايلا ةنبهرلا
 تناك يتلا تاناسحالا هذهو ةيا>ادلا مهسرادم يف مولعي اوناكو سورافس يف

 ىفرلا تنطلو ةريكلا ناو. زرالاو نعسااو زيا نم تناك نيجاتحلا ىلَع عزو

 ناملالاو ناكيريمالاو زيلكتالا تاناسحال نلكو اًئاناو !ًروكذ ىئاتيلا ىلَ فيراصملاو

 اليبا بوقعي هجاوملا دي نع اديصل اهتاناسحا لسرت تناك توريب يف ةدحاو ةيعنج
 لدنو منغلا رلج نم تاورف اهب نوئسخي اوناك يتلا يوا.كلا ةلمح نمو ارتاكتا لصنق
 بنبط كتناكو مبعوجر دنع نيحالفلل زقلا رزبو محقلا رازب عزوبي ناكزبملا نم

 !"دعاسم ناكو بييطتلا يف هديج غرفا يذلا اليبا يلبش روتكدلا مهلبق نم ىضرملا

 ببيطلا يروخلا يدنفا | اموت ع نبا نبا هعم'

 را لكل طبو عيدا بلف نمفولللا لازو اشاب داوف رمضحلواني, رشن نبش فو
 مهتالحم ىلا مبعاجراو نيلهالا نيم من اال نب ملقا ىلا كيب دعس ريفح ناكو

 انذخا انكو اديص يف انعم اًنكاس ناك يذلا نافطسا يروخلا لاب رطخ ذ.دنعو
 ةتلئاعلو هل اًبيكارم رجاتساف نيساكي ىلا هتلئاع عم عجرم ناب رميا فرق وعر رج

 000 ُُط ادمللطا سب منأ| عولط دنعو اليل هعم تهحوتف ءانملا دنع رثاسو

 هع 2 - 0 51 »



 / 5 . يب 21 »

 هذ ب نا ا كلش ع ف 3 0 زرابلا 0 اذه نم ةعطق نا
 1 هو عا نم ةيعانص داوع هالظع دي دح نم كولس يف ةزرابلا تاموسرلا+

 3 بختالاو تامناز 2 روص يو ةزراب روص 4 هياع اذه بنجم توبات دجويو

 0 رق درعا أ ا عضو لك ثيحب ةفلئخم عواضواب ن ل ةدحاو ةأرما ةروص

 17 ها 0 انام لألا اذه نا 0 لئاس 0 تيا ينال هدشح تبل 0 ِف

 5 و 0 لك هذه أ دقو ةئوفعلا

 . ةيقيايق داع ةعاع اهورادخا نيذلااو مقاوملا نسحا نء«وهيعيبطلا ادص مقوم نإ

 7 ةعبت- لصان يذلا يلوالا رخو ةرجشم لاخيو ة ةبيصخ- ل وهسل ةطادابنال كلذب نوقح

 ١ لوبسلا افلوحو ديعب .نم لت لع اهارنف اهيئاسب يتسي و اهيقسي نيدزجو كورابلا نم
 ١ هذه تحب نراننالا رفح اذا.ثيحب ةيدقلا اذيص تابرخ نم الا تام ةلتلا: هذهو؛

 0 اهتحتا تابازخن لع ةٌمئاقء اهازي ةعيدللا
 ا دل ريذغ ج . ايف عمجا دقو نيعتلا ةتتفاف هروح لاوال أآديص ةنيدم تلخد دقو

 | 0 و تناكف نيزج ملقاو ايبصاحو ايشار نم فلا نيرشعو ةسمخا
 ' آمان او حور. ابا دنع. ايشارو ايبصاح لها ىلا ةموكسملا مهتطسا: يتلا نيواوصلا تحتو
 " رزئموي اهلضنق ناك يتلا اذرف ةلود صخي يذلا حن رفالا ناخ وه (عانجا رثك لإ ليحل
 8 فد رغلاو ري تناكو نيباصنملا وحب تافتلاو ريح نك لمع يذلا واكد وجسمه

 , اهضعب قزل مان سانلا تناك ثيحب سانلا نم.ةولمم حوطسلا

 هج



 و يا وج واما" كك

 دعا

 ل

 اديصةمظع ٍُُط ميراتلا فالخ نالا الدي يذلاو ةيلالا اديص ُ ةينامورلا أًديَص 9 ١

 ماو ةالبق خيراتلا اهركذي مل انكولم ال تفشك يتلا نفادملا نم اًريخا اهيف دجو ام وه
 رفوللا ةناخكيتنا يف نالا وهو اديص يف ُدتوبات دجونا يذلا رازاع نوهنا وه كولملا هذه

 :ش نينا 2
 سراب !ًرئاز تنك امدنع 150 ةنس باريش يف سلا هذه هلدملا

 ردنكسالا توبات عم ةيلعلا ةناتسالا ف نالا دوجوملا هدلو تنبت أضيا تدهاش دقو ١

 يف رازاع نومشا نع ةيقينيف عطق أذيا تدهاش دقو ادبض يف روس هم 1١ لا يذل

 تيباوتلا .:مذه لعةدوجوملا تاباككلاو اًهضن ةنسلا هذه هردنو فا ١ 00 ١ نأ

ف طوطخلا ندا نم طوطخلا هذهو ةنرصملاو ةيقينوفلا ةغالاب ٍش إ
 هذهو نيعغللا نيتاه ي

 ةيرانلا روغصلا تيرم رخ وهو تلزاب ىمسملا !دج دلصلا دوسالا رحنا نم تبباوتلا

 كلم رازاع نوعا انا هذه. يغ رازاع نوعثا توبات يلع يتلا ةباتكلاو ةيجوايجلا
 يندلااوو نب واديملا كلم رازاع نو أ ديبفخو نيواديصلا كلم تح نب ا نيواديدلا

 نيواديصلا كلم رازاع نوعا كلملا ةنباو ةكلملا تورشع انت دبس ةنهكتورتشع مايف ”
 نوي روشابلا هيف دحمت يتلا ةمرحبلا ضرالا يف اديص يف ةحلالا لكج اج نيذلا نحنف

 ىففا ىلع هدب ادناس يذلا نوعثال الكيح للا لعانسب نيذلا ضيا نحنو تورتشع

 لعبل الكيه اديص يف نيوادييصلا ةملا لكأيه انينب نيذلانحنو هيف هدجمت نويماسلاو
 ةيدواخ انل يطعت كولا دايسا نا ىسعف لاعاب ءامم يف تورتثعل الكيهو نوديص .

 رومالا نع انل ةئفاكم نوراس ةبرب يف ةدوجوملا ديلا حقتلا تاذ ضرالا نحو
 اهتلمف ىلا ةميلملا

 نم 807 هجو عباسلا هزجلا يف سماخلا مسقلا يف يويسالا لانرجلا يف كللذ رك

 كنوم ويسوم ةلاسر
 ىننا لوقي .رازاع نوهثا توباتك وه ةناتسالا يف هترظن يذلا تنبت توبات اماو
 ناو ةضف الو هذ لحم ف ليحوب 006 ناو ني واديحلا كلم رازاع نوعا نب ا

 سمشلا تحن ةحار دي ال ينةاقو يتحار بلسي نم

 هيلع ىلا تاموسرال اًرظن ردنكسالا توبات هنأ هيف نوئظي يذلا ثوباتلا اماو
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 0 0 نا تاناهالا معاي هل اوفلخ اذكه هب نورخسي و اورساحتي نأ مهنكمي
 355 0 بهذ كلذ ققحت امدنعو ةيناوجرالا ةلحلا هوسلاو ُهئدب اواسغو هوذخا

 7 نيظاتغم ءاينغالا اصوصخو ضعبلاو نيحراف ضعبلا ناك ةنيدملا يف ربخلا حض امدنعو

 .ال هناو منولو دبع قحب انيهم مالك كتو ردنكسالا يبوسح ىلا ءالره نم لك بعقل
 ظ ملا يو ردنكسالا كلذ غلب الو هتعنص ةءاندلو هرقل !رظن اكلم نوكي نأ نحلم
 / نكلو كلصأ بذكي ال كرهاظ نا ُهل لاقو ةدم هلمأت هماما سلج امدنعو هيلا ا
 نأ ىسع مينواودبع ةياجاف هياع كربص ناكف كو رقفلا تامحا 0-0 ديرأ

 | لع دعا يديالا هذبف وقنلا لاتحال ىتوق !؟ كلما يفق لدجب يندعاست ةملآلا
 آان ردنكسالا مم امدنعف هيلا آجانحم تنكاام ىوس بلطا ال ثيحب يبئاغر لك

 : 10 (طاراسأ هكلع ناك ام لع طقف سل هكلمت لجراا اذه تافص ل ٌْ
 ” ةرواخم ىرخأ دالي هكلم ىلا ضيا فاضاو سونلا نم هيسكي ناك امم اممق هاطعا
 1 . ردبكمالا نأ كتتا الف ردكسالا ةايح خيرات يف يربكستدك هركذ ام اذه ةنيدلل
  هقيس ا ف ىر 0و وكو تعا بالخ ازبلا يف ريل لسور لفأ

 هريغ حتاف اهب ٌهقحل الو اهيلا
 املل ايسا حتفو راعلا اهنع ىجيو نانويلا راث ذخا لوا

 هئنبا جوزتو هتلياع موك او هلتق نم لتقو بولغملا هو دع ىب هنن اناث
 ا دألا اذ اكذمو سدقلا يف ميظعلا نهاكلا ريتعا فيك اَنلاَث

 مهتملال ةيعض مدقو مهعم جزتماو رصملخد فك اعبار
 اقف ليضقلا لجال متوودبع مح فيك اسماخ
 ةريدق ةدميف ناملا نمؤاش ع اسداس
 | الا مسلاٌل عضاو هن اون و دقل ىتح هب هتنامأو هلعمل هرابتعا اعباس

 1 يببعم رم اذه لاقو ةمرشو ذخا كلذ دنعق

 ا رض عبتت تناك راطف ةيئنويلا ةلودلا مح تحت تلخو اديص ةنيدم نا م

 ش | مبرعلا 3 َصس اهدعو نيينامورلا مح تحت تلخد اريخاو ةيكاطنا | كولم ٌةراطو
 ' |[ زفلا ادص املوأ اهضعب قوق ندم ثالث تنوك ثيحب ةيلعلا ةلودلا: 5 تحن نالاو

 بح جامو سرت طيبا الراو لا جانا جعناسا هيض” إي ةطادق وج اعدل

 1 ١

 ل سي

 اننا كييف



 . ننس دنا تف للا ا ا يوم ل
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 نيرتشعو 'نيئاه الولخ دنع ميظعلا انه ربك يف اهتكلم تناكف نويلئارتمالا 3
 ةميظعلا ل 2 ةياذ 0 0 رج نول را 1

 3 ىلا قرم 0-8 مذخاو 5
 مهنم سرغلا ةلود بسمو م سروق انهذخاو نيدرصملا ةيعارفلا ابتكحلم دقو

 راكأ اهيف ةروث ببس دقو. ةبرحبلا رافسالابامسذخاي صوصخم كلم ةماقاب ممل ممسو
 نم كال ةموكح# تناك امذنعو :اهبارخ ببس ناك يذلا'سرفلا كوله داوق دحا
 نوطارتسا اهكاح مس | ناكو اهحتفو نينرقلا وبا ردن كسالا اهلا( رض سود راد لبق
 فعص 000 لو امدنعو نعشلا دار | حب حبصا كثيحن ًافيض ناك يذلا:

 نم ةرعز ناكو اهيلاها:نم كلم .باختناب نويتسفا ىمسملا هداوق دحا عا ابكجام
 هوباجاف مهنم اكلمه - نا مربخاف دئاقلا اذه ىلع ىنلت ابيب ذبمو اهاينغاو.اهبابش: ٠

 بحعتف يولم لسن نم- نكي نم اكلم وكي نات دحال نكمي الو كلذ انكمي ال كنا

 فيسلال الظ:تحت ةبلطب مريغ ام اوضفرو اورقتحا نيذلا ءالؤه سفن ربك نم نويتسفا
 كاملا ضفر ناب نيفراعلا لوا متنا منال ةليضفلاو دجملب نابشلا اهيا اومنا ذئنيح مهباجاف
 ىتم ركذتي نا ةنكمي ةيكولملا ةلئاعلا نم !دحاو يلل اورضحا كلذ عمو هلوبق نم مظعا
 ددغناب ةيعما هذه ترظن دقو مك اًنونم نو ,و هكلمْنم بيلا منا ذل انو جما

 ردنكسالا نم نيبرقملا ىلا اًيند اقلزت نوفلزتي اوناكك املا نيبلاط :ءاينغالا نم
 اناس ةيفج ةزجنل, ترجو ويلا ةرين ناك يذلا ترودبح رس ةبلا ١ 1١

 ىلا هبتني و يويلا هلغشب اًمديم امُماد ناكو هسفن فرشنم تا دا هرقف ناكو ةنيدملا برق

 منولو دبعوملا ةكولملا ةن ,زلا نيلماح نابشلا تهجوتف اهعمحاب 5 تزهينلا حالسلا ةعقرق

 مهنم دحأو كتف ك كالك هيلع اولسو هيلا اومدقتف هناتنب باشعا ني .ذئتقو ناك ىذلا»
 يببلا خاسوالا نم كم. فظنو ةخضولا ةثدرلا بايثلا هذه ملخا هَل لاقو عيا نع

 ف يف لدتعاو كلما تاسيس هل لخو اني دياب ىلا للخلا 2 ملي سسلاو كياذدم نمز ند هيطغت

 ثومو ةايحاودنب كاك دلع ىنو ةقسعنم حنا يذلا نضرفلا هن نا
 فيك ناو الحي كلذ نا مينولو دبع نظف اكلم ترص ابلجال ينلا ةلاخلا ىسنت.ال بعشلا
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 ا م لبق هنال هيف نأبب فورعم ىلدا تقو يف يف ةريبكلا كتمدخ ءاز> ةريغصلا ةمدخلا

 | 11 هكطع ةدم ناثطمل ءاملا نم امأك تيقسأ اذا نال فوبللا ةدْخت ورحم
 ”آهب كركذي ال هجايتحا ريغب ءايشالا مظعا ةتيطعا اذا ثيحت ءيش مظعا هدنع نابي
 8 فورعملا نا لاقي ل نصخشلا ىلع هريثأتب ع ءىثلا رد ل

 00 عرضا وقال كترآلا هيأت لمع ىلع كبوقي اذه ناو نوكلا نم
 ةعم لمع نم دنع هايس

 دعا يي تايبلملا هذه نا يل لاقو ماردلا لوبق نع هسفن ةزعل أًريثك عنتماف
 فورعملا نال ةنع هب ةأفاكملا يراك ري تلا بج فورم ليا نال نأ

 امك | غابملا عجرتسا كاذب هيلع يحاملا ىأر امدنع نكلو اهظئاف بلطي مماردلاكسيل

 هتميقل سلو يرطاخل
 عشب ةيبعصلا خان ورينلا ل خياشم رسأ ةنالث مم نالا ةلواعملا خياشمو

 نيعمجا انركش مملو ةركاتملا

 0” ظعلا نود ص ىا أادص

 ا نوديد مسا 2414و ماعلا 000 مدقأ نم يف ةنيدملا هدم نأ كسل

 ااا 0 لإ سالا نك فيكو ديصلا يا ايلها ةعابص مسأب وأ حون نب ماح نبا
 : .مهدفنا نويةينيخاف ًامرقأ ضرالا بوعش ا اهم حو راودا اهيلع ثرع دقو أبنم مدقأ

 .اهيلا نيرجابملا نم موق الا مث ام مهتراجتو ةبر بلا مرافساو مهعئانصب اهوربش نيذلا

 1 جراخلا كبل تلسو راجيالا يف اهرنس يف ترهتشا امددعو خروملا ستودوريه ركذ اك
 ل يلا ركبلا ابتنبا ين يتلا روص ةنيدم اذوا ندم ةلج تسسأ 0001١

 يتلا ةميظعلا نوديصف 0 كلا حدلاو ىلع ةرهش تقافف ميسملالبق ٠
 : يلا اعككم دنت تناكو و عاف لكل عمبطم تناك ميدقلا ماع كين انانعو 00 ب
 ّ ارناكو ان اميلت دودملا هذه نيب نامل لكو لبح ليم ىلا .ةلايكو داق لمركلا لابج

 0 5 ا 00 لبت رع سماح ليلا 2 ىدوم ممدصق دقو نييناعنكلاب ف ئنوح أومسإ

 هيدا 0 1[ بيست جاور د1 دوو دوج يصوم 7

 وبا

 نا ف ير ا ا لا ل ا ا ا يو



 0)ذأ100102 00011

 يب

 و بلع اينرت هتلام بترو هاج يملاو نس راك لع يذلا كب لأ و
 كلب فيطللا دبعو مكب دوم مث نورخالاو ثيبلا اذه ركذ ىلخ ثيبحب ةرهشلاو مالا ١

 مارك دجامالا نم مهو كب نيدباعلا نيزو "

 ءافولا تثداح
 ةعم هيلع سنل اديس تدجو ىخرملا دهاشا توريب يف لح يفامانو ف ١

 ةجاح كعم . يل نا ينباجاف ديري امع هنلأسف ”اليلق ةشيرم هنيعاو اًركفتم اليلذو ءانغلا
 يذلا يهربا ديسلا انا كماماينع تملكت امب ر ينفرعت كلدلاو نكلو ينفرعت تسل تناو

 ىلع ىفم تاكو ٠ هروط لبج نم هقافرو يروخلا كرابم روصنم كم نبا تدعاس
 صخشلا كلذ ةئيه تريغت كاذ دنعف يل يتدلاو كتركذ معن هل تلقف ةنس "7 كلذ

 اذام روفلا ٍُُط ةحبجاف هل نويدملا انا 0 هتربدعا عطخ لجرب لدتباو ياما

 الاخ ىنشتسملا يف هلاخدا اجرلا ام اًضدرم !ديحو دلو يل نا باجاف هيف كمدخا نأ ديرت

 ءاخشلا مات ىلا ةتاخدا
 ع

 ىرخا تثداح

 ىدحا يف ةغرم ةرابزل ينوعدي لجر رضح نيتنسإ كوالا راغب دعبو

 نيذلا نم ةنأ هن تععم لجر نالف ةنبا ابنا يل لاقف ةذبرملا ن نع تلأسف تادنكوللا
 تامه ىلا ةشرملا تدهاشو تيهجوتف يد ةفرعا مو نيعدلا ةنس انعم اًفورعم الع

 رضح ءافشلا لع تلصح اًمدنعو نامزلا نم رش ةدم اهجلاءا تنيقنو اهينيع يف ةيلمجاحلا
 ي دنع نم جور كاب ”مثو ركشلا عم اهعفدف ايديحم الابر غلب يذلا باسل يدنع اكيدلاو

 ْ نامزلا نم ريش كل راصو كفرعا ال فيك لاقف ة هقمقح ينف رعب 40 له 00 ةدساجاف

 ين دلاوو نالِف نبا انا ل تلقف ا5لاقف يدلاو فرعنت لش كالذ 8 هل تلقف يقنبا. ببطن

 كعياص ىلع كئفاك ال ةصرف دجال قود تنك يل كلذ ترك دقو نبدا ةنس فورعم لكابمم ملمع ينل الف ب ةلالف
 هذهىنم لبقثو ابعجرت نا كوجراف ىلع ةمرحم انماما م يتلا مهاردلا هذه نا نالاف



 د

 |0000 | لبي ةنامالا اواعج دقو كلذل ةبعيش اومسف مدخو ةعيش اوامجوبلاط
 0 ريل ةقرف ةئامثالث ع 0 دعب ايف ريف اوفلخا ٠

 0 تييو - و8 قارمن افسوي نيشلاو لضف ا - كب صاقو ةيطبلا

اورملا ِق بدبش 2 دو عابج ِف
ال ءال ره صوصخلاب 30 ةين

 : | ياوطنا من

 1 ناسحالاو ريمخاب مهولماعو مهدنع اوعمتجا يذلا مقالا
 مقالا 0 مهتلماعم رغأب ةربازحلل مهضعب عم ةلوانملا خياشم تعمتحا اًريخاف 0

 مهكرتن نأ يدنعيأرلا نا اءاطم ًاباهم 2 6 ناك يذلا لضف بشلل مهباجاف

 1 البيج ايضا نوكن تنل ١ اذه لبق ملا ةدعاسمب لفن .انانريخأ هول دم

 يدعت 'يلاهج شضعب 0 فورعم 00 ةلواتملا ياشم ناف 0ك

  ةصاخنا 34 نم نوفرصب اولاكو بولي مجرت و يامل هصاقل تلاكف هفالخوا بلسإ .

 ١ كب ندح اوسني الو ممل ليبجاو فورعملاب ةثويدم ىرامنلا نوكل نا مزاي ثالزإف ميباف .
 ا ماج 0 هيكل هللادبع زيشلاو لا يلع يحلاو كب يسع هداوو لضفف زيشلاو نيمالا

 /مدالأ الو مكارلا نم بديش كب يلع لب#و ينارهزلا ريد نم هللارضل فسوي زيا

 00 دعب ايف مبلسن نم ينأي نم ىلا
 .لاجرا م شرم» كب نيس لا هيأ خ نب | نبا صيشلا كب يلع لع لسن نمو

 3 قالخالا مركو ةورملاو بادالا باحضصأ
ع مههم يذلا ريخملا يلع ثدي خياشملا ةرممأ امأو :

 | ةنسيفوت يلا ديَجالا كب ل

 0 كَ بيت دالوا ةيازت ا ا لها والا اوناك برج

 7 يذلا كب لل ليلغا لدا نا دمسألا كحد اماو مامزلا ظفحو
 0 ةعبرا هلو دو قالخالا 5 و ةيعبشلا نم ةبفرصتملا ىلا لصتا نم لوا



 ةطقن ا اذا او 0 هقافرو 0 نوبح هدو ا ةنمخ عم لاح 2

 اوشنفو خا ناوعأ نم ةسخ عم ميهربأ ديسلا لاول هجوتف + هقاس نوح مسنم م

 لا 1

 اديص نأ نيطبنلا نم انباهذ .

 نييشلا مهتلبج نمو خياشملا نم فوذلا لهأ ابيلا:ينأت ةيطبنلا 0 2 نا ظ
 نال. ةيظبنلا نم جرخي نا هربخاو يدلاوا (ةيدص ناك يذلا اين نم: 07 نيس

 عابج يف ىرج ا اهيف ميلقالا لهأ ةدراطل نرد ردا د
 5 ةلواخملا نم "كاجو ةيطعب نأ هاجرتو نيمالا كت ناسع يلا كلذ دسف ١
 0 اوافق تحي الاخ رشق ةسجخ انعم كب نيسح لسراف اديص ىلا يقال لها ااصوبإ

 نك ذو" 0 بورف دنع ةيطبنلا نم انبكرف للشفلا كب نيسح هم نبأ

 ناكو يدجو يتدلاو كاذكو و لغب ىلع ينوخأو الق ةيوك ره ريغ ن نسرب ةدع نودب ة ِ
 تلاكف دنرأ مال ديرت اغيح يفأت تناكف ينربم مم يشمأ فيك فرعا ال ًايظم لبللا

 19, .. راطخألايف ركتفم ريغو كلذ نم احر شام تنكو يلالإلا زفن ةرانز قيرطلا ىلع يثمن ةراث
 ١ 2١ فوخب رعشت ال ينلا ةثادملالئاضف نم ثالذ لكو سرع ىلا بهاذ ناك اهيقالبس يفلا
  لبسلا انملثسا اهدعب يفلا ةيلبالا ايعما ةيرقيف ءوضلا لبق ”ةليلق ادحرتسا دقو بعت الو

 زولسا|لاخرلاو دالوالاو ءاسنلاو عومشلاو ةنبكلا نم روب اننكو انناما ةلواتملا ت هدر

 عيمجلا بولق تقلخم هتباور دنعف اديص ةيج نم ابنا الاخ انرظن ةيزاغلا لمس نحن انو : ٠

 يو ارا ةيزاغلا ةيرق يف نيغمت نيدلا لبق نفي سوما 0 فا

 ظ 51 سو و لاخلا ثالذ مدقتف لذفلا كب نيسغ مهطسو يفو انمادا اوفطصأ ةلواثملا هاو

 3 ءاذي نا رتشلا 7 هلا كيلا ةياجاف ثدذا ةلحز نأ كرشبأ ه هل لاقو كيلا

 ةيزافلا ىلا لاوغأ

 اواتألا

 0 ا نيدلا 0 ةيمالسالا قرفلا نم يك ف يف |



 0 1 معبرا #َ '

 : نيبملا 2-1 00 نكت يبل ماو

 3 0 دونر كب ميه نالا 3

 هع اك ونا ع غلا ملا اذه ِخ 1 رع 0- 0 35 طبدأ ءلأ ايف 1 : 2

ل 0 عربخ اهل درد د كلذ 0 ينو ش 0
 لا ينيلةعبلا 21 ةجوز يف جأاخو 

 ع 0: هدد عابج يف 9 ىروللا سيدرفو يروم كرابم روصنم يي 2

 : هموق رباكأ نم نه دج مناع لجر وهو راعا يلع ريشلا تيب يف ىراسلا 0

 ْ 5 لمع يذلا ةمعن هللادبع خيشلا كاذكو ردقي ال ىراصنلا عم 5 هم
 ردا 0 0 نرمالا كب. نيمح زيف ديةلايخ :يدلاو لسزل 3 دحل 3

 كانه اوناك نب ذلا ان هلا
 ٠

 كرمابم 450 ”وصنم ٌنصق

 ظ 3 سلا ال 0 ةمدلم او 0 اهب 0-3 دق 1

 0 0 عرج ا اال 8 هيلا“ يبل ع 0

0 0 1 8 هذرإخا داع
 و 1 يلدا 

 نا امر اءوج د نأ 0 لحلا اذه يف 0 ةقيض يف نيدوجوم

 0 عابج ىلا ايلصورل رطبا ىلع عينلا عم
 مبا سلا لاح بلطف كاذب رو زييشل | ىلا يف داو ترضح كلذ ددعف



 4 مسالا 3

 را لك نانلا هيلا مميت اندالب يف ةراهلا تالحلا مفعا نم قوسلا اذه نا ٠
 ياوملاو تورط قا راك ار رشع ينثا ةفاسم ىلع 2 ثايجلا لكن م رد

 دعني هلا بئاجملا نءو عئابو راش نم ةمسأ فال آ ةتسلا 4 ةسجللا نم هيف عمدجيو
 تعب نيتك ريو طقف لوقلاب كلذ لكو ءارشو عيب نيب دقع فلا نيسمخا ون 4

 : مهني فالتخالا دج ردسرو تررتشأ)
 ةلواتمو مهسادجا فالئخا ىلع ىراصن نين سادجالا لك نم مهنا كلذ نم برغاو ٠١
 مهني لصح نأ عمس ام نالا دل عاتجالا اذه عمو مهفالخو مالساو دوبمو لورد
 درع ثيحب هرضع ىلإ نينثالا حابص نم دجاو رامنب تي كلذ لكو يوم ف »ب

 انم تاثم هيلغ ىشم دقو ةديدعلا عوملا هذه نم اًدحا ىرت ال نينثالا اس

 دجويو حلثث لو ةلشم" قوس" لمتل ىرخا نادلب ةبرجت نع مغر وه . لذي لوا لا
 قوسلا اذه فالخو هتيمثاب سبا ةنكلو ناملا قوس مسا ايبصاح دالب يف هلثم قو

 فيقشلا دالب ةعلقب ىمسأ ةيطبلا يفرش ةهظع ةعلق دجو

 تشكل 0 ىأ توا ةعلق

 ةعلقب 0 لك :ىلإ ايما ١ تلفأ ينال اح

 يدوم عافترا ىلع ةدوجوم يو نوذرجلا نوئرأ ىنعمو اههناجي ةبرق مما نت هبا نول
 ةئامثالثلا وحن رهغلا نع اهعافتراو ةهملا كل نم ابيلا دوعصلا نكمي ال تيحبيفاطيالا رهنيإ و
 اهيفو !دج ةمنض ةراجحب ةينبم فو ةديعب تافاسم نم رظنت دقو لحاو طاش امرت |
 نم الا اهيا ل وصولا نكمي الو رتم نيتئام ردق ةيطبنلا نعولعتو هايل رابآ نكس ل ذأ

 ها اثير نزساسلا ةقفلا ردك نب ونلو كاملا رسع ميظع دوعصب ةيرغلا
 ريمالاهلسرا يذلا نانبل يف ةيطالبنجلا ةلئاغلا دج طالبنج عشا يفوت اهيفو مد يأ
 يش اهماع د دقو ناسرفلا نم نيعبرا عم اهياع ةظفاحلل يناثلا يلا نيدلا

 نمزلا نم ةدم ةيليعاممالا سل

٠ 

3 
1 
ِ« 
0 

 ؛

 هيه ما وسلا



 دب د م 0 ل ا

ر 4 لاقو مهضعب
كاش ناك ام

م انيق 
 2 را

 0 0 كبدنف ن افوصخو 5 تلو اللام كيع

 ' 06 0 هنأ هاله عم لبترأ 0 لرد

 .نيدلا ضبا لاجرلا 00 تابهارلاو نابرلا نم ةلمج :

 3 نيرفلاو ساوقل
 ) ل يفابو هيخا عم بوقعي يروخلا نارطملا بئانإهجوث الو

 اريجم ماصخالا ثرا الا ناكف كانه اوجيرتسي نا :اوداراو ةئيدملا
 ' ناكو انايهرو !ًدالواو ءاسلو "ال جمر ان ان رإ بد عوغطتو نيك اسما

 ذو ا 5 | ةلئاع ةعارس تناكو سرطب ناحل رع هنا مهنم اً هيخأو بوقعب

 ٍْ : 8 بيك 1 0 ا

 اا ف .لعر ة*داحلا 307 تع يلرنلا 0

 أ نوداطصب اودنبا تقولا كلذ نمو ب ف نم دعب

 03 يلعشلب دم لحمل سيسر فتفسوي عمدجوت ةناف سرطب نارطملا امأو ٠
 نم 5 مهنولصوبو مهنوقفاري اءابتا 1 مهمرك ١ يذلا 7
 9 ْ 00 ىلا 0

 ىلا اد 00 0 ئراطلا 0 1 ف - نيا المخلاف 00 7
 7 .انعم نم عيج ىلا هاو اًحابص ماعطلا لسري. ناكو رذئتقو ةيلاخ كنك

 0 0 ابرق ةنام ثالث نم 7

 ا ةعيجفح

 هن



 ةيرمعملا ةيرقإ يف

 قو زلات مما هيج جس هييسط تيرم يجيب مشاووتا لازال اكول

7 6" 4 

 و م لاو بورغلا كعب ةددحاو ةعاسلا 01 لاخلا هله 2

 يثدلاو اماو دالوالاو ءاشنلاو لاجرلا نم ريدغ مجو كرابم كب فسورو يدلاو انيلع دلو ٠ ظ

 عيتجا كلذ دنت م ثدح اذام لعن مو دحأ مهتم رضحي ملف براقالا يفابو يدجو ١
 هوا 1: اةنناف هيلا بهذ يدلا لحما ىلع اروا.ثن كو كلن فسوي همت نبا عم يدلاو 1

 ْ ةاومألا قيرطلا ب يف ىله نال اها ابل 0 ا

 اليص قيرط
 ةدرزو يو نايدزلا ة هشررس كرم لثم كرم يف يو ا رز

 ٠  0أ 0 لأ ف يقل ىرقلا يف 08 9 نأ 8 ةيبع 2 00

  8نا نرخ موعبتي نأ ماصخالا نكي م ثيحب لبا 1 مولا اذه يف ما س
 . اموايجي تالحم يف ملا

 يلاهأ نكد تكمل نيتعاس س مثلا فقوأو نون نب عرش مهعخب يايا كلا ١
 . نيساكب لمأ يلخاو لحب لك فيس نونراهلا رششنلا لبللار دوجول نكحاو ميذالا 1

 ين تالحمإ هيو اضرعو لوط نامزلا نم ةعاس دش يذإا مهمشرح يف اضوصخ

 بيف نيف اطال "كب كيوم 2 رسش ثوب قل أحلا ضعبلاو نييراهلا نم فوأ : 3

 ٠ هيلا اولا كيلا ضخم ءامآل اهباداو: "تالجلا ذه تمرح فوشلا لهاف

 2 حبصلا كداعو ماب | لتسهل. بونك لع ةقيلا اهاسساينس 0 ١ ش

 كَ

 مدعو

 مي رمعملا : 0

 | دل ع اللا تك تا - جدنا ودوم »< -_ دو ادع

 0 ا ”.اوأدعب 0 كانهيناعس!ا سراعب نار ل انوا

 لد لبق نم ساوق سراب نا اها َُط دفو ذأ كلذكم اندبو نوبهذت ةيح يأ ىلا

 . ىلا هنعاج عم هجوتلل نارطملا نوعدي ىدنفا رمت لبق نم نينثا عم اديض يف اسلرف
 ةضرتعاف .بعم بهذي .نا"كلذ دنع نارطملا داكو قراط لك نم هنومحي ةلاو اذبص .



١ 06 

 ا

 0 نالسرا لأ نم اري هع العجوز ا

 0 1 0 كال 0
 3 ل مبا نانبل ناكو امناب ديشروخ تودي ف
 5 000 ينوةذعلا.دعسم ساو ةنراوملا ك رطب ناكو 4
 7 0 يف مللا يبا دمحا ريشب ريمالا نادبل يف ىراصتلا ماقْماق 0

 ١ ةكريرطب راص يذلا جالا انخوي يروملا ىراصالا يضاق ٠
 1 تاغوذلا يف نالسرا دي ريمالا زوردلا ماقماق 0
 يدنفا ىطصم رمثلا ريد منيت 3
 1 رمتلا ريد يف كب مالسلا دبع ركاسعلا يالا ريما 3
 ديس ناميرلا لجو بورخلا ملقاو حافتلا ملقاونب زج لاو فوشلا يف 0 1:

 ' قوحلت نيس نيسح وي "| برغلا فو 0
 . داعلا كب جنك همح نباو داعلا كب راطخ بوقرعلا يف.
 دكنوبأ كب ريثب راحتلا يف 3

 0 تأدتبا دنو لب ا امان رضج ينلا ةحفلا ركذت بيسالال

 : ةشومتم ةسردم
 دي

 انزع زج مرسم 0 تكلا :ارخإ ظ 0

 0 قالطا 8 تان ثالثب يا ْ

 0 2 رد. نم ةيرق يزعج ملقا نم ةنرق لوأ يثو نينحب ةهج ىلا مدقال
 5  لعاتدلاو| تك رأ ةنسنلا ءادتبا دكحصأتو دورابلا ىقالطا أذجبا امد

 ١ م انلسراو انعم تيل ال يتحا اماو ينم رصأ ا“ نيقلا نيماو ليلح قدا 0
 امنيساكب 8 دعبل يتلا نابهرلا 3 هغر ص د بهارلا تيب 7 يما
4 



 نابل 0 4 3 دقو 2 جوت 0 1 0 نم 1 لطحن 6

 1 0 زوردلاب اص يبوججلاو . هير .: 2

 يس ا
 ىهسسل مث هللا صاب ماما وعدملا نييهطافلا ءافلخا دحا ةرحببلل عبارلا ليج ف 0 ا
 نودي اوناكو زو ردلا هتغبتف ةوس رمعمو انروس اكاح 0 5 مكاخلا 00
 ف هدأ زوردلال دابطضا لصح دقو ٠ هلالا ديحوتب ميظعلا مداقتعال نيدحوملاب لوا

 ن٠ ةياقوال لابملا يس اصوصخو ايروس يف اورشنلاف صاب كاملا ةيوبيغ دعب رصم

 ديب هوكلقو نانبل يبودجرلع اوفحز مث اهيحاولو ميتلا يداو اندالب يف اوكلمو دابطضالا
 يثورام يلامشو يز رديبودج نيمسقىلا اًموسقم لبجلا مبصا ثيحب ةلوإتملا هلاكسةي راح"
 شو از رد امسل نادبل سلي مق نيمسق ىلإ 0 نامل ةنس انظحال اذاو

 ءادولا وا ءاقرزلا هنوسناق سبلب رخئاودجلث يأ ءاصيبلا ةماعلا ٠
 نيشلياطلا نيثامل ةيههإلا نكلو تفئاوطلا - نانبل يف اسيا دجويو . |

 3 يب ومَج ىلا راحل مودق

 في. هدب دع تاباشأو ةقرفتم تافوأ يف هيبودجلا اورمدتح نايثبل لايق نا 5

 ا 5 0 هربتعاو م دئاوعاو ذخاو ةنيكسلاو ةحاراابز وردلا عماوشاعمنأ ْ

 ىرتلا تناكو مسه ماعز ملام ل اوحبصأ ثيي ثيحب مهطاصم يف موكرشاو مهقوةح

 00“ ءارشأ ا 7 زاطاو واو فرشلا ةبحاص زوردلا اهيمست ىراصنلا لبقل ينلا .

 نيدلا 007 تناكو ةيموملا لادا يف نودضاعتنو برغل ةنوس نوبهذي اوناكف نانبل |
 2 0 04 اومانأو يباهشلا مناق ريشب.ربمالا 2 ءاضقنا ىلا كالذ لع الا شو |

 ١  0«نيتيماعلاق يلا مالا اوديدق ىتح 0 'لصح همايا 3 5 0 نا :

 يل :  8ابا تس ا
 نو 0 ا

 000 3 5" و -
87 ' : 0 
 25 2 52“ كسلا ا, 0



 ٍ با ال فم يذلا بح وبا نا نسب ب له كمركيف ةيملا هذه
 م كا رك دا داولا رسفح مالا دنعو هيف ًابتخاو مركلا ىلا يلاتلا
 نبا انا يلاخ اي دلولا يعن راصف يرضي أدتباو هيلع بثو لكلا ةكرح ٌةلاخ
 هب قبو قدا ال اذكه لمب نا يتخا نبا ىلع بيع نال عسا بالا

 ا .اذكه لعفي ال يتخا نب أ نأ هل لوقي وهو
 ا” هنا برق نيتنكب ىلا نايحالا ضعب بهذي هللادبع نارطملا ناكو.:

 ١ يلانسملا راطخ موعرلا هيا نبا ةنكسي لح هل ناك ثيج ةلضالاا ٍ
 دعي لو لا ثالذ ىلا بهذ ةنسلا كلت يفف

 59 يلاهاو فوشلا يلاهأ نيب ةنلف تثدح لاب ممناو شيع دغرأ يف نحن اهفو

 ١87١ كالؤو ٠ ةيلاغلا ةرلل كالنو

 ليش وت يل 00 0 ع :

 ظ 0 ا 1 0

 روردااو ننراوملا
 زوردلاو ةنراوملا مبمثاو نادبل ناكعس ركذن ةنفلا هذهب لوخدلا لب

 تداولا

 ' لأ ةين ةاروتلا كي نوروك ذملا نويمارالا مثو نابرسسلا نم هيف ةنراوملا لصا

 نيكاقلا دض رهاج يذلا هاو ص. يحاول يف نينطاقلا كاسنلا دحا نورام سردقلا

 بهذا ٍُُط ًاظفاحم ضم يفيو همايأ يف رشننأ كيسذلا ةدحاولا ةئيشملاو ةعيبطلا بهذمب

 ظ همعاب ةئبهر سسا كال ارضاعم ناكو ىيلوثاكلا

 5 غادبش اولنقو أودبطضا نابهرلا نم ةنام ثالثإ هيف يصاعلا برق ريد هل ناكو

هذمل م دايقلا مدل كاذو ةنراوم اوء“#و نادبل ىلا هبهذم اوعبتا نيذلا بهذو مهبه ذم
 "ب

 هع نورك نينلاو ةيكلملاب نودي كاملا نوعبتب نيذلا ناكف ةيئيطتطسقلا كلم .

 نيشروملا نم لخّوي مخي ران ينو ةدرص مثرعم

 تيرقةمسن زل“ )ا فيرس زا ,١35 نسما قل اللا وي” ياعم ا "1 هيعسب

 1 5 9 ا

 ضو يقع ساينس ناو و هع



0000 4-4 : ْ 

 بواطملا انحوي كري رطبلا ركذلا ديعس نم يدق ةزرابلا موسرلا ةفلاخمم ؟اباعر هاب 1

 مرملاو ةنبكل طبرلا صاصق تحت دايعالل روشحلا لاطباو عنم يف ملاصلا ركذلا'
 ْ 0 نيينالعلل

 3 1 8 ا 3 0 نام 50

 ميضاختوإ ككواخر لجال ضعبلا نم, سا دناو,يفونأقلا مسرلا اذهل مما دق ةحدلا هذهف 1

 نف ديلا رابن رمذح نم ناك نا عيبا ددع امولعم نكبلف ةشووسف ريو ىلا اوريخحو

 .نداكلاو ةسدنتملا رارسالا ةلوانم نمو ةسنككلا ىلا لوخدلا نم عونم وهف ءاسنو لاجر |

 اهليذنادمو هتجردب فرصتلا نع مادو ص نكيلف هب ىفتراو رودحلا ىلع رواشت يذلا

 اوردح نيذلا نيدعتملا ءال وه نم صيت فنارتعا عمل نا ةنبكلا دحال جيمس الو ١

 سشورغ ةاسمخ مفدي هنا الأ مسن | دا لع الو يرمسإ ديو ةشوم.شم ريدإ ديعلا راهن ا

 طقف ةندلا هله نع هابعضو دق كرئاتلا ءاذهف هيدعتو هبلذ نع ًاصاصق |
 انمو مدن ةموسرملا يماوالا فلاخو قي دعت سم يأ انياصو كبالا نمو 1

 يلشت ةكربلاو عيملا لعاندصق يئامرلا اهناطملل هلح ظوفحلا مرملا يف طي اًديدج ٠
 نيعلاطلا ءانالا ١

 ريذحلا , ١ 81 ةنس با ؟4 يف

 يئاتبسلا هللادبغ
 أديصو روص نارطن

 وهو ةمقع وبا زي يلا سيح نب روبذملا ةشومشم يلاها نم” ناك تقولا كاذ فو
 ناراتملا دنع ةتقو يضقي ناكو فراهملاو لقعلاو فطللاو ءاكإاب روب ذم

 شع وبأ بيبح يبأ رب مدت
1 1 

 5 ةباغ نملك او اليأ هينأب هثخأ نبأ ناكو ناعلا نم 10 بنما يبال ناك
 ان #َح

 ما را يلاخان ىلع بيعوه اما دلولا باجاف تالذ نع ةلادف هنع هلاخ او ريدناف



 و٠" 4
 هديا

 ا 0 .لمعا تباك يهجو ىرب ال ناك ثيحو باتنكلا يف رطبلا نع هزجما تك

 ١ ظ يود مجافبل يناورب نيدألا نورخالا كحضي ثيجي يناسلو ينيع يف
 0 ةالمملا ءارلقبا لباغو يع ف ةئدضوو 27 هلطبرو لوضرح ثذخا رابالا دحأ يف

 ' مهبرمشب يروا خاف نوكحضيف ةلمالتلا ماما ءافوتفيف هطغضاو الياف هجرخا ثنيكم
 ٠ اوين ينو باتنكلا ىلع طلو يبع نم نوذ را جرخ مهماع ةجرفلاب مقلم ان اهلو راكملاب

 ١" ىأر امددعو ةفدص رم هلا تلف تنك طبلا دوجو الول ةنالىاذ_ف شك يذلا 'طيطلاب

 - يجو ىلعف كلا ىنبرضو سبع كلذ دعو ًرسسف كولن باتنكلا ىلع نوصرملا يروخلا
 ينكر شمخب لخأو .طبملاب يبجي اًفلعمنوضرملا لزب مل ثيحو لحم نع ينحازاف
 ا ٠١ نورملا نملخو طنيحلا عطقو ةالصلا رخآ ىلا ةسينكلا "يف كيس روكا
 َ انا ينقاعو

 ' ناكو يسدج ةقر ضكرا عيرس تنكو روما موب لك قلتخا تنك اذكهو

 يسر برقب ناكو يضكر ةعرمسأ ا بوبيش يدم هللادبع نارطملاا

 1 ةلام نم اوحن ةدطقب اع ريد وهو قئاقد | ٠ اهنع دعبب يذلا ةشومشم ريد نارطمل

 ٠ ةديسلا لاقتلا ديع بأ رمشع سماملا يف يلافتحالا هديع ناكو تقولا كلذ يف بهار
 - ىرقلا نيب تاموصخ ريصب' عامجالا اذه ببتيف ةريجلا نم فولا ديعلا اذهيف عم

 ( مدن لو عاتجالا هذه .ةلراطملا عنم دقو ةكردم لص ةلس لك ثري ةرواجلا
 - ةدابعلا سلو الو كلاوبدالا ةلقو بعللا ةماعلا دنع اهنم دصقلا نال ٠ نامزلا

 ا ٍق ةشردشم 2 رز نم مرحلا ة رو هذهو يدق مانصالا يدباع دايعا" تحصاف

 بأ رشع سماخ يف هديع

 سا نس اةروص

 أف فركب

 نيمركملا مومعلا ةجوب ني زج ميقاب ةنبكلا عيل برلاب مالعا
 يدعتو يدعت وهو ا ا رايك ادم دقق ام انغلب دق هنا ةكربلا ؟ادها دعب

 سوسو ووجب ودع رجح ب عجم جب لا جتإ هيدنج اخ. 7



 .يلاهلاو اع يع املا نانلا و كرا نم فل ماي اراك

 نبا هراشب مث فسوب يروملا - انماكدعب افوبس يذلا اي نسما قرر ملضافنبا ١
 بكا ناك ”البكو هللا دبع نارطملا دنع هدلاو ناك يذلا يناثلا سجرج ينروملا ٠

 لسغنلا باعصأو نب رلا ٠
 ,يلاسسإا بسوي . يروملا مساب اًنفاك روكحألا ةراششب راص ْ
 يف هشبب ىلا يئاو كرت دقو سردلا فسوب كاراعملا ةدابس رارسا ماك ةدم ينب يذلا
 0 يذلا ايانرح نمسفسوي ُ كانه نفدوا_ذ ٠6 ةنس ركب يف ل وت دقو هيلا ٠ ا ٌْ

 نك .نالا قدح هيبأ نع نر نويعلا ببطي يذلا ا نب دواد مث م دعب ان

 ةجردا يلا قرت نب 0 نورأم فسسوي نب لياخ ىعدي انك سرطب نارطملا دنع

 .نآللا [ةيشربالا ىلع ء.ابحور ةذابكو لزب لو نو رام سرطب يروخلا مساب يعدو اك

 ليلا تودلاو يوغا روهدم وشو

 يس ل ف ىلاح

 ك.ضا نايبأد ناك اهريغ ف 8 هرذغو مولعلا يف ما ةرامتخلا يف تك ا .

 ف اهوا رومالا 50 ثيع دادزا ثنكو يلو ه لام اب اود>و لع يأ ف :دمالتلا

 ٍ ٠ سردلاو ةالصلا كفوا '

 هدا

 داع: هيب نع ل والا نع ةرابع هاهو ةيارقلا ىلَع يلصن انك املا دنع اننا انلق دق ش
 ةيغلر لك نم لوع عمدت انكو ةالعلا باعك الا عست ال نيعارذ ىلا فصنو عارذا
 0-0 عيبا 00 لكلا نك "اكو 500
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 2 ا

 مانع سل سرك ربش ربمالا ةنارو ص كخاف سرطب نارطملا ةناخ رو

 اهئايبل

 يلاتسبلا سرطب تارطملا

 ١15 ةنس لوا نول ككرخأ يف ةيبدلا ةيرق يف'دلو هللادبع نارطملا براق نموه

 5 نأ وه كلذ نم برغالاو افنسا هللا دبع نارطملا ابيف مسنرأ يتلا ةبسلا يف يأ

 ه0 لالا تبل ةبيلظع ةنس تناكف ةنسلا هذه سفن يف دلو ريشلا يناعسنلا سرطب

 نالعتب شرطب ملعملا عم سرطب نارطملا ن ناكو ربهش ملاعو نارطم دلوو نارطم اهيف مست را
 3 ىلا هللادبع نآرطملا باسراف 0 اناكو يناتسلا لياخم يروا 3 رقثلا يروخ دنع

 هبلا هئدلاو

 نيعأ سيئر ينزملا قز ر فسوب نارطملا انهاك هماس دقف سرطب نارطملا ماو

 معن تناك ةسردملا وهذه نال ة ةشومسم ةضادمل املعت ربنا م | 84* ةبس ركقتقو هقرو

 ةبس ىلا ١846 ةنس هرأ اريمأ اتاك كري رطنلا هذخا مفعل نحس له س4

 ”نارطلارضح امدنعو هللادبع نارطملا مناسك ا
 " ةمردملا هذه متنف دالوالا ميلعتل ةسردم حتفي نا دارا علل امم ناكو يسركلا يلا

 نطاقلا ادنلئاع نميئابصاخلا بوقعي يروحلا وهو ةسردملايف ةقيفر ناك (لعم اهلا بلطو

 ١ [ذيملت يهرب يرولتا يدج موحرملا يباخدا ةسردملا هذه تحتف امدنعو يلوتيف يرق يف

 | 198 ةنس لوالا ني رشت يف اهلخدف اهيف
 اشو مدشمم نهد لام ١

 اهمولعو
 ةذمالتااو ةقرو نيع مولع بدح ةينابرسلاو اونو اًقرص. ةيبرعلا 5 رئاكلا

 0 عي ايهاك مسرب نأ سرطب محملا شب ملو اهيف ةيكريلكألا . مولعلا العتف ةقرو نيع

 ١ تلا : ماجا ووح د ( جرف جرار, .- فوم رجتت جرو حاسب يداوم م رن د رعي دع ناب 0 2

 0 ع موو وب هيب



 يناثسبلا للادبع نارطلبا

 ايكو احا انج نام لئتيح ناكو ةبس ةيبدلا 5 هيل 1!
 هه“ امدنعوأ 1 لج ليخ ثوص هللادع نارطلل ناكو كريرطبلا لبق نم ةيشربالا ُُط 8

 يف ةعضو 179 ةبس ةقرو نيع ةسردم تحتف ام ددعو هل سامش هلخا انح نارطلا 0
 8 حبصا يذلا انحوي كرارطملا هماس هجورخ دعبو اهم مالت نم فص لوا ثاس !

 رض اديصو روص ةيشربا يف هنع اليكوو اًفقسا هماس ١15 ةنس بأ ١0 يفو 39 ١

 لبقو ةسنكلا بنج نإلا دوجوملا شطنالا هتماقأ لح ماقاو نيدتب ىلا ادع نارطملا 3

 اًذوفن هاطعاو ريثب ريمالا هبحأ

 ل ع ثحبي لخا ةيشربالا ىلع اًيعرش اًنارطم راص امدنع 188 ةنْس يفو ١

 ابنا" ؟ةيودعلو ني رج ملفا فص] بح اهدوجو ةشومسثم ةنرق راتخاف هل يسرك هلعجي 1
 هب د نأ ف ليخاو نيعلا بنج ةمشع يبا نم داع ىركشا دقو اهئاوه. بيطو 1

 كزي مويروخلا ميهربأ يروخلا يدج موحرملا ءانبلا اذهيفو ةيشربالايف نع لكلا ناكو :
 صوص هللا دبع نارظملاو شبح فسوب كري رطبلا ص اواو ءانبلا اذه ةفلكر فد يدنع ||

 ةيشربالاو ةسردملا لك هلك وت 0

 نكلو هل كالما ىتنقاو يسرك < ءانبب ىلع هللادبع نارطملا ثخيريشب ريمالا ناكو 2
 ةليلق ةككلما ال 'ىرتثا دقو ريشب ريمالا دوجوب ةصرفلا هذه عيضي ناك هواش نهرا

 |هنكسو ة ةشومشم ىلا هللادبع نارطملارس ه> دالبلا هذه نمي د بهذ امددءو َّ
 رارس | تاك ذئكموي كراك ىذلا يفايسلا سرطب 0 هل اتواعم للطف أش ن نا يما 1

 اديص ينمرك تناكل ريشب ريالا مايا يف ةصرفلا مثغتس ا ناكولف ٠ دهس سلو رانا
 ىرّيشم_ةصرف عيضب ال نا هفلخسرطب نافل لع لقا ادعو ماركلا مبا نم روصو

 ةستكأ ريش .ريمالا نم هللا دلع نارطملا اف يذلا ناك سرك ايي نتاع تا ا



 يب 00 ال ملوقو ل زنم كولملا مالكنال ةررحم يف اك يرجح
 .اندنع نحن

 ع ةنأ>بس هللو 1
3 ْ 0 

 هداحو هل 4

 ل دخي دجاو ل اي ةيسيو هل هاو الا ةغا
 ننزل كلذ ل دلااالاوزالا تكف برع كررا لا سم او



 ., ةشومسم ينل ا

 ه1

 ةدراب ةيذع هايم تاذ انذبم قبلا لالا ميلا لرتم فلا رحبلا 7 رالاشا ' ٠
 المرام يل مادخ لحم اهمال كاذب تمس امير مداخل اهانعم ةيئارس ةظفل تو

 ' ٠ ليئارسا يفب تاءافترا نمركرلا اذه ناكن

 "دج اهل ناك ةلئاعلا هذهو ةمثع يبا تدب ىمست ةلئاع انمايا يف لحمل اذه
 ريد ىلا اليل ريمالا هلسري ناكف ةيحيسم ١1٠ ةنس ينعملا نيدلا فن ريدآلا مدني 1 ظ

 لكب مجري و ءامشلا ييلايل يف هلسري ناكر نيرج ةزاخم يفرض 1 00 ١

 ليحا ريمالا هيهو ل و 2 ابا هأيسو ةنم ريمالا نجح " ىتح ًافيظن هؤاذدحو ة هعرم

 لك, يع يل لب تايح ما اربا اجاوملا دنع 00 0 ةحطا ة ةروص هدو

 رار هذ رت يه هارب اجاوملا نم 7 8 5 ال
 ئاعم نوكك هشومشم ةيزق ةقع ابا ميلا انزب زع انبهو نا وه فرحالا رب رحت هجو

 ةيريملا م الفالا رئاس رروكأملا للا نع انعفرو اماما هتاداد>و هبعت ىلجسال ارسم هل
 لبقلا نمو هيطابغلا قرمشلا نه لحما اذه دودجو هتبرذ نعو ةنع اهانعفر اوكار
 نمو ةزوجلا نيع برغلا نمو مالسلا هباع اشبه ينال 5 لطم بس يناا ةلسلسلا
 روكا انزي زع ىلا ددسلا اذه انبتكو يناونب ىلا ناديملا نم نطانلا بودلا ىلاهثلا
 الا لجال

 حمص نينو ةعبسو فلا ةنس يف ملظحمل نفي و غ يف رح
1 

 ةلعسو ا لال دخلا“!

 ' انهتاموت ةررجبو نعن دحا ريمالا يلاعلا بانجلا ةزعم نم ةجحلا هذه ىلع انعلأا
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 ١ 01059 ةسرهاظلا كلا| نم اهراصح ةدم ةملقلا ىلا ارورجم نيعلا هذه ءام ناكر
 0 رأسك نيزج ج ةراغم ىلا لقتلا اهنمو ينعملا يناثلا نيدلا خخ ريمالا اهيف ىناخا متةيديسم

 2 "ل هعيشاح يفانو يدلاوو هدالواو كيلا عم تؤجو" ةيحيسم امهم ةنس ينف
 ظ 1 ل نكت ثويبلا يف نحو نب واوصلا ن ا كيلا ناكو أبارقل نبي رهش هدم انيقو اخي

 ديدال نيدايعلا عم اًحابص موي نك فيد
 ظ

 بويا ىلا
 )0 لقحاتو اينرقل رامتئاتالث اهنع عقد قرشلا ىلا احين يبودج ةلت ىلعيبنلا اذه ماقم

 0ايام لالا امنع بويا يلا ن 0 مما دياقل بسح لعد يلا اذه يف زوزدلا

 | نك اعرو اًزبخ هل لوسنت دلبلا ىلا تلؤنو لحما اذه ىلا سا هتامحهرقفو هضارماب

 0 ْ نالا لا ناروح ايف ينلا صوع ضرا نم بويا نأ ةاروثاا لوف ىغدةم نال ًايةيةح كلذ

 7 : ةعساش ةفاس اسيل نع دعبن ال ايكو

 ٍ 00 1 1 0 «دالوأ مم انيجوتف .يبلا اذه روزي نأ كيلا هلزأ مايالا دحأ يش

 1 ئ ش دمأ و ا يلا ترجو ياذا موج | يفو احين ىلا اعجر كانه ريظلا انرطف أم دعبو

 0 ةشومم ةسردم تاخدو ٠ ةرائخملا ىلا

 7 يي نابل يف نكيذلاىن لا ديجولا لجرلا وه-طالبنج كب ديعس نا ةصالخلا

 3 عاقبلا نايف نم بكي ناك ام ادع ام هزيل فالآ ةثس نع ةرابع ةك الما ٠ نم صاخلا|

 0 ها يلدأ ساخن اذ انيبم ناكو ناحي زلال بجو ني زج لقا يف هكذلما رثكأو

 00 يف لخد اذاو فولا كل بكر اذا انا ابرك مارك الا نم هقح قح

 9 ظ لا يدع مامزو ةدرم وة ريكفم هقيدصو لثان هدصاقو مر هقعض هل ت تضف ةئيدم

 ةريمع لاجر ندحا نف كاك راطتالابو مادقاو مزعو ةفاطلو ةنطف وذ ريخلل لاي
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 ىلا ةليج برغلا لا ةعاسشلا نيساكب نع دعبل نيزج مبلقا نمفيرف ةشومشم



 © اال

 كيلا

 ةكفحا اهزبشا ناكو اًضأر نيهدرألا ىلا نيثالثلا نم كيبل ةصاخلا ليلا تناك
 نال وبا ىمس رقذا هدهو ناموش هسا نوالا قرزا ناك املواو ةلواطلا لوا ىلكطنرت

 ظ 10
 نكف فويغلا لؤيخ كاذكو اهسفن ةلواطلا ىلع طرت ”سآرف مدخيتسم لكل ناكو

 بزرالا ذعب ةدعاولا لالا ىلا نيقعان بورذلا لبق ليخلل ًاقياءريعشلا عيزوتب أدب
 ةنالث وأ لك فضل ةذولغ لك ةفولع نيتناملا ىلا نيسخو ةلام نف موي قلب ناك كب م

 لوطب ريخُشلا لصاح ناكو ةرثكب سايدؤ ضودخم روخاي سيئز كازإ ناك لاطزا
 ١ وله لشرب نكس عهرلا مايا يفو نآلم ءاو غرذا ةئسواعو ةرشع ضرعو اعارذ نيسمح

 هجف علا ضر ةراغلا يف لغ اذ نكو عببرلا لك لجل اديد لحاس يىلآ ليا
 ةضقلا انوالب ف 31 ميسربلا

 لها .٠ نحل فرمدب تارئازلا ءايالاو تاو ند ميظع ندع ميزا ر و يف ناكو.

 مدخلا ناك ثبب كيلا باح ىلع نيمدختملا تالحم شرف ناكو لاج راك ايرشو
 وأ وج تامؤقط ن ف [ظوصخم مل يلععي تراك اناهساو هبات قوس ايش فرعي ل

 : دقن ماود

 جوز كشوب ناكيذلا بيبطلا ىو لاجرلا ع ا الف مي رحلا زاد اأو
 100 ابيف جرت فصلوا نف ةيبطلا رنصم ةسرد.» ذيدلت ينياقعبلا يهافأب باانيتلاخ

 لح ا ديد لجال أبن ةيرق ةلأ تجحلا ل دفيف هثيشاح عف ه ناي-الا ضعب بهذي كب

 في كااهانمم ةيئانرس ةظفأ نورها نورا ةعلشب ايلا احب ةعلق قوف موقلط | نيع ادب

 ينابل لع مسا هنا تانبل نابعأ يف هباخك يف قايل سوط لاق 5 سيار ريدصلا
 ةعلقلا ذه :
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 ل ْ معلا ؟يلئألبأ

 "ام ناكو ةينا 1 ةعبس ردقب ساحل نم قابطا ىلع لمصتالا عضون ناك ٠
 - سانلامدقتت و قبط لوأ لع ساجيكيبلا ناكواصخعش رشعينثالا ىلا ةرشعلا نم ينجط
 ١ رهثآ لك أي نا ىلا اذكمو يناثلا جوفلا لزني جوف لوأ غرف ىتمو (جاوفا لكالل

 00 الا نع موب ال كيبلاو صخش ينئام وخ موي لك ابرقل نولك الا "ناكر دحاو

 00 لكلا يعتني ىج
 "حرا 2 ني زاغملا نيمدختمل لكأ امأو صوصخم خابط ةرفسلا ةذمل ناكو

 0 ميا هل ةناز> هبش هروح لع رودي بالود دجوي ناك شنا كلذ ةيفيكو« رملا رادنم

 7 مداخل رضي امددع ناكف ءاسنلا ة ةهج نم ةصوصخم ةمداخو لاجرلا ةبج نم صوصخم

 0 لد " جراملا نم ةمداملا بالودلا مداخ رباخبف هلعم”لكا بلطي زاتملا مدخمبىلا
 75 ١ لجرلا ةيل هريدتو بالودلايف لكلا ةمداخلا عضتفا .بالودلاريدنو نالف لك ال

 00 همس د "هياء سلي قبط لوأ ىلع عضوبو لما اذه نم جر كربلا لكأ ناكو
 0 . راوزلا را |

 ينال 1 ل ميلا نم لكمألا | ناكو زبحلب ا ايوب لفعشي نر دج ناكو

 0 '”ليصنلا ةيكافو تايولحلاو تار ورضحلاو

 ,  ةموصخ هلثم لاعفا ضعب نم هرث ناويملا نع هلاح زي نايننالا لمح امهبمو
 ع ىرتف يبدالا هريثات. لب يناويملا لكمأالا لعف كلذب ينعا تلو لكما 2ك

 )7 ا هلأ هيفا دحي لح لاول 7 ىنليفلك الا هل مدقت امدنع دبعتسي ناويحلا
 7١ :ةيييطانملا وق لك تناكف ةلاملا هذهأيف نابسنالاف لكلا هل مدي نم دنع ميخيتس

 00 لكلا مأزجو ثودبجتسي و بورهل موذخأ اوناكف نيم دخيتسملا ىلإ لكألا ماطعاب"

 ع رصعلا كلذ لاو -| هذه



  ' 7جا ١ 0

 لقعلا م خيش نبأ عم أ نسحب ىلعو كيلا ةم"دخ نم هندلاوو كلا ناك يذلا ا 7 7

 ءاهتنا دعب ةسرد عمسي انم ةلكف ةفرغلا يف نورخالا نحن سلخرانمكف ةديدجلا نم ١
 ةديدنلا لوقأ 1 ل ًابيغ ضرافلا نب | ناوبديف انسردي ناكو تاو ا سرد 3

 برعلا ةيمال ةديدقو للام نبا ةيفلا كاك و فيقوت نودب اهرخآ 2 ميغ ةيلايلا ا ش

 ةديظعلا بنكلا هذه نا كش الف ةدملا هذه"لوط دعب نالل اهظفاح لزا مل يتلا ١

 ظفلب 20 هلباق 0 4 مخل 0 - ىلع ةيبرلا ملعب نارا 8

 تباصا ا ةلوبس ! ىسلي هلا رثنلا كلذ ل ةهديدم نام هدفا 0

 نال ارعش :هاوقلاب ةديدللا بيكن ليلأت كابو ةزوجرا ايد 000 برعلا .
 ابقح ىلع ةلكلا لففل ظفحي 0 ْ

 . طالبنج كب دييعسا

 0 1ذ رطل | داح ةكرطلا عيرنم م ملا ل ا ةماقلا م

 ملفاو نيزج ملقاونيفوشلا اج 2 ناكو دج انام هباعصاب اًشوشب نيشي ىع

 هذه يف ةميظع كالمأ هلناكو اًبرقل نيعب رالاو ةسماا نسب ناحيرلالبجو بورختا '

 ناحيرلا لبجو نيزج ميلقا اصوصخو تالحلا
 هلخد .ىلا ةبسنلاب ديهز مولعه لام عاقبلا يبرغ ةيلعلا ةلودلا نم نمضي ناكو

 بزرلا اضوَصَخَف ب ؤاردلا ةفلاطلا ماظع نم وهو را لبح فا ينغ لوأ وهو

 ظ ىطالببجلا

 دام ابي ور هناي مح ةييمرإ دز ةقو ولا اقل قجيجت هيما ردو ع اه و رجا رد ويجف جإر وش قوت رادو وع ورك

 اهرب 2 وهب

 1 قيقا 3

 راق مدختمملا ناكو ةناوونس تاشاغم مم نوريخك نوم دسم ىةدنع ناكو

 ةفالخو نوباصوتنز نم هم زاول عمم هل مدقشو لكأو هراد ُِف نكس نيمدخستملا

 ناكو ةيمومحلا هندئام ىلع لك أت تناكف راوزلاو راغصلا .نومدختتسملا اماو الكل

 : يحاو رخأ يتح مهعم ساي

0 10 [0 



 3 ا

 5 7 نم سوفنلا داتا أو كلب دبس يجعطاقملا رارسا ماك ةفصب ةعطاقملا
 ليعس دع [مرؤتس ناك يذلا ىراصنلا نم ديحولا وهو نب ا افا لع ةيلعلا

 دخج اس اوناك مهماف ىراصنلا ةمدحلا يقابل اًالخ دالبلا سلا طالبنج
 0 ةصاخلا الما ةرادا

 5 - كالمالا اع لغ اناكص ناموحملا يروزاعلا يأرم ةمع ناو يروزاملا لكل
 ّ / ديسنيب ةلسارلل نكي يدلاواماو 7 82 ناك نب زج نم دادحلا فسورو

 0 .ةلئاعب اهئلثاع لاصتاف ةموكحلا رارسا ٌعاكحو ةيسايلا تائيملا يفابو ماقئاقلاو كب
 0 اك ناك يذلا طالبج ّ طاح لان 13 اح ل واف دبعلا يدق طالبنج
 0 ةدجداي رلا لبجو نب زج ملقا يف كالمالاو مكملا ا ناك ١48 ةنسولا
 0 نفق ارا كي ذلا يدلاو ىلا ةريسم ةيلاصتالا هذه تقنو يروحلا كافر فاسع وبا

 07 0 يلا انلصو نا ىلا لامثلا وحن تاءاس ثالث ةفاسم ينذخاو يتشرف هبلعو !رامح
 عا

 0 ساتخملا تييصلم

 1 1 ةاعكلاو ةءارقلا د ثنكو نيساكب نم يدلاو يفرضحا ةسردملا هذه لجالف
 0 ناك يذلا كب بيغام 'و كب ديعش دالو| ةسردملا هذه نم ناكو ةينابرسلاو ةيبرعلا

 0 ةماالعلا ملاعلا ةرصضح ادلعم نلكو انس ينم رغصا ناك يذلا كب بيسن هوخاو يرمت نم
 | هكا بتاك دعب ايف راص يذلا يسلبارطلا بدحالا ميهربا جوشلا مظعلا رعاشلاو
 : ْ ةفيظولا هذه يول تا

 72 لق يذلا لحل يف طالببج مخن تبي خياشملا ةراح يف ةسردملا هذه تناكو
 0000 يقرشلا ناديملا قوف همح دالوأ كب نامن هيف

 ١) ىلاع ا 5 كلا ادام ةعضاكو انلكب روك دما ميهربا خيشلا نآكذ

 | ١ ميشلا نبأ ماق خوشلاو كيلا 1 نبال نمح مال 9 دا نس
 0 : دعساو كيلا ديبع نم ساملا نبا ندح 5 كيبلا فارص هفرغ نم 9 نيسح



 !ا م51 ةبس يف

« 5 

 ١ نال جلا نم بلطو يت علا يقب ثيح البل نارزب ىلا رج مالا علا |
 تلا ةنئفلا ببسي هددع نيعممج ا ىلع لاما فريم ةبكسو
 نس عجرإ هل لاؤو هديع نيعسلا ىلع اهفرمعيأ سي فالآ ةريثيع لع خلا هاطعال

 قباو كل فرشا كاذف قافتالاب ىعسن ننو تبا ثبح
 لصح اذكهو كما

نع ةيس 1/8 هرمتو نارزعب يف لَ يسلا يفوت 1084 ةيسيفو
 ساوبمثو دالوا ةيس 

 "86 ةيب ساق هدأو ذب لزق نيكو تاو نسل منو دالوداجو

 ِياِذو ةنس ١4 ندب ريشي يشل هدو داوم - رازجلا دع اكع يف ساق ريشلا يفون دقو

2 

ف ةشووسم ريد رام ديد ربش زيشلا دعاسو
 أهوسرم ابابلا 4 لسراو نو يبقا 

 تاذرلع هب ”هركشب
خلا ىلا كورايلا ره نم ءاَم ةادق ريدب يشلا ىرجا ١8١05 ةنس يفو

 ةرام

 لسراف باح اح ىلع هب نوثيغيس لعالا لبجلا زورد لسرا ١81١ ةيس فو

 ةلاعبرا رضحل ريشي ريمالا دنع نم نيعبراو هدنع نم سراف نيعبرا عم نوسح غلا

 عاقبلا برغو نئملاو فوشلا يف دالبلا ىلع اهوغزوو هلخز ىلا ةلثاع
 كع يف رازجلا عماج قسل ىلع ةراتنغلا عماج ينب 4 ةنس يفو

 ةنسنو حوى دحإ ”هرمعو نارزءب يف مماق نب ندح يلا يفوت 415 ةئس يفو

 ةنراولل ةراتخلا ةسينك ريشب عشا ينب ا8؟ ةنس يفو

 جنك هعدشت ناروح ىلا "فو هرسك يذلا ريشب ريمالا براح 4+1 ةنسب يفو

 هقنش يذلا اكع ياو اشابهمادبعىلا ماشلا يلاوثلس راف ماشلاىلاءذخاو هدب نعرلسو اغا

 هدم هب أوصوت..مهنال هتجو ز نم (ةيشخم نويلظي اورضخ ىوجش الا 05

 للدحي ناك يللاهالا عم ةيجسطاملا ةلعفت تناك اكن اكف ريش زيشلا بتنا اذكبف قمشلا
 : هفالخو قبشال وا بهنلل ناك نا م

 ١875 هتمطاقم ىلا ريشب يشل نبا كب 000 عجرر نا. نم ريذب ريمالالاوز ا

 ١445 كب ديعس هوخا هلحم ساجو ل زانت هدبجبو

 ِ مرسم ناح ةنال ةرانخا أ دقي يدلاو ٍقريغحا ام ةنس يفف



0 

 0 نتن :ةيادلا قث الغلا

 ان هلا رغد لق نفرفن
 قيس عامر هدإد مأقاف

0 0 

 الام بهذو ا هغانأ نه 0 َ جوزت 08

 0 ةكساين

 3 1 م ْ ١ نزاطا ثنإ

 00 35 00 ل هك الفا | نم اضرا دو لا يلع علا بهو

 ا 1 00 : مهشاعمل ت تاراقع مب ,لايسو صلخما م ا ٍُُط راذ ءادبل كيوت هلا مؤرلا

 عبشلا نم ا تسمتاف ا نكتفي "ايلا |1017 ةنسو
 0 نأ ةةبجاف صاخنا هلام نم ابعفدف هبط بجتسا لذ اهبريءالا اجرف اهلاطبإ ٍُس
 ْ 1 ابريق هقلزام كتاءو

 0 السلا دبع يشل نيبو هنيب ه:عقلأ يا ىف ا رشفسوب ريفالا ةنم سجوأف ا

 7 ل 0 رمالبج تل ” ىلإ كلذ ذم دالبلا د دروب 7 لاف



 رطب لالا له لاح ةرايب ةزجا ةمضو انه 01 فك 1 لا لنا ش

 بهذو ل مدي داع : را ١ لاهطلا ن |فرعي اندم 00 1 نسال 0 ١

 مموقرسي اوناك ذكي 1
 نها كرت وب نكلو ينم ىلا عبط نوكيف هبناججباناو نادح انكار لجر نك انف
 هذه تناك اذاف ينم ىلكا هدعا دعا م ذثايغ رصقا وا يلواب نوكيف ضرالا ىلع لزنو 1

 طع ول ةرقازأ عدا قالخا مركوا ةءامش اوس دادجالا زيف تناك ينلا ةليغفلا

 قح 7 هذه ءانال لبف ليازرلا ند اهدض ابضوع مقاو تشالتو ثتبهذ ىنغوأ

 يواسي ال نك مول ال اذاف الك مث الك مثدا ادجال اناك ناذللا اقتل زايغمالايف 3

 8 .كو ءانبالا سكحالابو لئاذف يوذ اوناك ءالؤهنال دودطاب ءانبالا ٠
 زيكرلا ملو ماوس ىلع مدقالا قح ميلف دادجالا لياغف ىلع ةظفاحم سرت مل ةانبالا

 منع لاقي الو 5 يف لزب. مل دادبجالا مقرب ناك يذلا تاللدالا :

 لكتا لضالا ىلع نم وا فرم قوس قد م دواعا لما ١ تنام 1

 نءاوطق م اوناكحص اذا لايعلا هذه ءانبا ضعب ليازرانركذ اذا انياءبئتعالاذاف
 دادحالا ليان 7

 ءارمالا دعب دعت مهتلئام نال طالبنج لأب نالا 0 '

 طالبنج تبي بانا 3

 لأ لع هذلب د 0 ردود مدد رالرباس سقس هل
 يلعل اذان دارم درط بيس ثتاذو دادوو ةقادع. ندع ل نيبو اهني ناكو نو ريب ٌ

 يور ىلا روكا دالوباج رمذحو هءرافا تتشتف ١1077 ةنس بلح يف طالبنج اشاب ٠
 يناثلا ينمملا نيدلا رخل مايا يف كلذ ناكو ٠

 ىلاو مهنوعد لبقأ مث ليغ ةهاقالل دالوبلاج اوعدو تو ريب ىلا نادبل رباكا تةاش

 نقولا عدلا 20 ميغن



 :1 1 ١ د :

 "نونرمشو ليما روبظ ىلع ناديي نوبعلي اوناكو ةيامرلا نسل اسر صاصرا
 / اورج تيبس ام اًريخكو رخالا لك سرافلا اهفدخي ثراك اضع وهو ديرجلا
 : البق اًنايحاو

 لا ا نيدو 1 دخاو ركن دن 000 ةباطلا بعل كلذ بالغ ٌْ

 ْ تاضاب ارا ا لا 0 ض 1 ف و ةكوقلا 1 ةلادلا قاما كلت 0
 2 عيبا ةعص لجال اهلشم وبا

 فراش نايعأ

 كي كعب ال كالمالا رثكأو اننيج يف ةكأملا ةلئاعلا يش طالببج تيب ثيحو ٠
 نم براك يذلا زوردلا ماقُماق دي تح طقف ةيجعطاةك ابكحو انصاواماشا ذب

 0 نيينالسرالا ءارمإلا
 1 0 0 دراقتإماللا نمنادبل يف ةزاثم ىرخا لايعو طالبنجتسب ةلئاع تناكو ٠

 لع تنادكو طقف ةعطاقم ماكح يا ةيجعطاقملا ءالوهنم ا خياشم ىمس ةاواتنو
 1 0 ماما ناك مهمو عاملا نم .العا نييياهشلاونيينعمل لم ءارما ىرخا

 ةيلعلا ةلودلا لبق ١

 9 نك ين لايعلا هذه ىلا تاعطاقملا هذه ىطعا يزلا وه فابشلا رديح ريمالاف

 ٠ 8 نب قيل ل برخلا يا شومره وبا اشاب دومحم برح يف هتقفار يلا يراطر دم

 ْ 1 زيزعلا خالا مل هتباتكب ياشم مهام يزإا وهو ةيدملاو ةيسقلا

 0 ناكربااوع الغومدنقل ىت :>- ةامضف وذ ناك ةزاتما لايعلا هذه دحنأ كش الو

 ظ 1 . يدلتسدحانا اورو 1 (ةياور )لاما ةيجل امودش ميظع بناج ىلع ةلامالاو بلقلا ةطاسب نم

 ' . دحا ينفلاج ةرطبب ةرجا ًملبم هرتقد يف ديبي ناك نايعالا دحا فورصمو لوَده
 1 . اللا ةذفنلا هذه رظنو راوزلا دحا لخدف ةاواطلا ىلع اًسوتفم رتفدلا نادك مايالا

 ظ 0 اوم دم رطب ل لاججلا له لاج ةرطيي ةرجا ةذفنلا هذه يف ديقم يديني ف

 0 هش ويرش
 5 5 ره 0
 نك و ع
 37 مد 2



 هه 6

 تافوشا أهدكرمو لبجلا نم ددعلا ةريغك ةل 1 5 ل ةياقثاقلا 1

 ةيقوقملا ىواءدلا فرصب نالسرا نيماريمالا ناك ماقماقلاو '

 - ب تيتحستاحح رة ج ركود

 اير رك يبل وللا قا ماصخالا تناكف لعقلا يواعد اماو
 وضعلا يروخلا هراشب زييشلا موحرملا ةيماةءاقلا سلجم تقولا كاد ف عرمشلاب رهتشا دقو

 ٠ ايهشر نم يروخلا تبب خياشم ةلئاع نم ناكو ةنراوملا نع
 : ,اديص يلاو نم سماب هالوت يدلاو دبب ذئموي سفنالا دادعت ناكو

 ةريتعمةلئاع لكل أ اعبت كاذو دالبلا يقاكن يبزحيملا ةموسقم ملقالا يف ةيرق لكتناكو
 دحاولا نا ثيحب لغالا نيب هرثكأ دلوني يذلا دسحلا وه ماسقنالا اذه بادر

 تننلب طقف ةتمدقيتلا باعتالا ىلا تفتلي نا نودب همدقنإ رخالا قيمي ةلئادلا مله ام
 اذه نا دجول فصنا ول ناعم ينم نسحا نوكي نا مدا ال "مع ءانبا هدلاوو يدلاو نا
 لاملا م ا - هناي رطاخ وا رجأت وأ مولع معو برغت هياع مدقت يذلا برتقلا

 حابصلا رظنتسيو راملا لوط ةلواطلاب بعلي ةيرقلا يف ين رخال معلا نبا نكلو مانا وا
 ك1 يسال كد قارن لافا دس لس ىلع لصحب مل عبطلابف ءاسملاو
 هال دوسحلا عنقن ال اذه لك كلو رخالا نع هنزيم اًنافص اثدحا يف قلخ يرابلا اما

 ْه دسار عانقا ال

 ل مسقنت ةلئاعلا كللث تناك ةربتعم ةدحاو ةلئاع ريغ ابيف دجوب ال يتلا ةدلبلاو
 'برعلا ةيلهاجةرمم تارجاشملاو اًمماد مادا ناك حب اهيمسسق يلاهالا عبتبتو اهتاذ

 نم هب طسون ةدحاولا ةلئاعلا عم ناكن اف نيقيرفلا نيب مادخل 3 اذا نأكو

 0 ىرخالا ىرقلا هب تطسوت نيتلئاع م ناك ناو رشالا تاللئاعلا

 0 35 الإ ةيرقلا نم جرخي الف هبزحو هعارذ ةوقب اًسئاق ردرف لك ناكف
 ُ هتيشاح طاع

 ع ٠ سراوملل سرفلا جرمم زوبرفىلع تاجنبطو ةنيارالاو حيرلاو فييسلا ناكو
 .ةاذلل ناقطبو رجنخو نيس

 ١ لوسكي تراط دسو ةنارصو حاد ركوب هل ١
 هيلع .اوقاطنو مالع اوبن ناب كلذو ةدم لكايف ةضادر نولمسي نابثلا نابكو
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 تك 1 موحرملا ىلع مالكلا دنع اخي راونو اهتيفرخم 0 لشي
 2( 18 رطبلا يسرك كلا نع ثاصفو ةيشربالا ىلع هللا دبع نارطملا مسئرأ اف...
 08 ميقا نأك ثيح نيد يف ةناخارطملا يمرك لعجو لبق نم نا 8

 0, ١ رادتس ملظعا نمالعجوميلا هبكقو اريخك نارطملا بحا يذلا يبابشلل ريشب ريمالا لبجلا

 ظ . .ةيشربالا نم اهطسوتل ةشومشم يف ةلائرطم ءاننب ريمالا ةدعاس نارطملا بلطف -
 7 اهتسردموةشومشم رك“ ليسو مارب امىلَع ةداشف» ءانلا كالذي رظان يت دج موح رمل ناكو امانف

 - ضعو نارطملا هقفت نع امغر مايالا كالث يف ٍ يف نأش ةينيدلا ملاعتلاو ظعولل نكي له
 هد 0 مايا نادل عاهتسا ىلع ةروصنم ةينيدلا ميلاعتلا لك ت ناكل ب بكل

 : تارثعالا عامتساو ةعاطقلاو موصلا مايا نالعاو

 'ةينيدلا .ملاعتلا تناكاذ كم هنا ةضالخلاو

 تيندللا ةرااالا

 0 كما .اهرمآو كفرا اهركرمو زوردلا ةيماقافل ابا نيزج مهلقا ناك
 ّ كسل طالببج ريشب خشلا نبا طالبنج كب ديعس ملقالا ىلتلماعلاو نالسرا يبب .
 1 + ةراتخلا ىلع مالكلا دنع ةلئاعلا ةذه ٠

 ظ 8 دعا كب ا يجعطاقملا وا لماعلا, ديف فل تاك ةلزنمب ناك يدلاوف :

 00 "ا دب نيدلا نصح ماق يلا عم ناكو ةهيظع ةناكم
 - لسيف 000 0 د ناكأب ايفكو لاما نم ا ةيزج عفدي ميلقالا ناكو .

 0 مقالا نس احا هلبق نم ةلايخ كب ديعس ذئنيح

 0 لاومالا ضبقل روكا
 326 ؟اخلا لسري ماخلا ىلإ هوكشو رخالا ىلع دحا "يديسامدنع ناك ١
 رضحي اماو برهي اما ناك ذا وكمل

 ص لجرالا 7 برلا ماو سننا امل كازا يح لع رذئاقو ءازجلا ناكو
 بس ٍناكف قوقحلا يف اماو ةيئانجلا لاوحالا يف اذه ةمارغلا يا ضلبلا اا نيثبالا
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 نال نولعف اوناك انس دادش نب رثثعا ةعق ةءارشب متمارهس نوفرصي ا ش1

 "لام يو ةبلهاهلا يف برعلا خيرات يغف ىعملا اذه يف فلأ ام ندحا نم ةنفقلا نلف ١

 ١ لمنلا لصالا نع رظنلا عطقب مدقتلا د هرب نم لكأ ٠
 ةفنرمشلا قلو هولر نأ دايقلالا رو هيركو د هتعادتشإ لصو 1 دج لد ا

 ننال مظعا نم ةسضقلا هذهف مام ىث“او ةحرد 1 ىلا هتحوز مامز ىلع ةظفاحملاو

 معزيف انايحا ةرانع ةوف يف يلاغ فلما نامت ةنروشل 2 0 انيس الو ةنيوالا ١

 نال كلذ لصحت اه رو هرضع لهأ رم ل الما و نيفلا ىلع محنه هلا ٠
 8 لب هب ظنت ال اذهو يداءالا ةدع عجرت هلاعفا نوري 0 ةوق مظعأ يف ةباخالا ٠
 لبق ا” اهنجيتن ةيبدالا ةققلا هذه نا

 لضخ دقأم ىفلا لصا م دبا لضو ل
 تاياورلا لك نم لضفا يمل ةدقلا هذه نا يدنعو رعشلا نه ْ

 بورضب ةمفاط اهارث يتلا كات فالخب قالخالا مراكمو ةماهشلا ند ملعت امل ةيرصعلا
 . .حاسفلاو ةعالخطأ

١ 

ٌّ 
 ا
3 

 نينيدلا ةرادالا

 سرب. كريزطب لكو سار يكريرطبلا يمركلل اعبات لصالا كبس نيرج 0 | ناك
 ىلا, اهلح ظوفحلا ةينيدلا اهتايضتقم ا يضقنو ةيعرلا روزي اًنارطم نع ابا ماع لك يف
 نارطملا مقالا لع رنئموب كربوطلا ليرناك هك يس مايرلا
 مدن «لبجت ملذإلا »| دبا دك ريرطلالا روك ذل انح نارطملا قرت امو واحلا اذح
 2 |ديصو روص 7 ىلع ةئراطاال وا وهو يناعسلا هللادبع نارطملانييزج ميقا ىلع اًنارطم

 7 كوي رطبلا يبسركلا نع اديصو روص ةيشربا لاصفناو هللادنع نارطملا ةمايس لق
 32 عيمج ءاضقب هنذاو ةنع ًاضوفم الليكو أي دج موحرملا واحلا انح كري رطبلا ماقا
 ١ ةيطبغنم ةرداص ماوا بجومب كري رطبلل اهنم ظوفحلا يف يتحااهلح ناك امهم ةينيدلا
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 3-0 7 وأ عارذ » لوط اهفالخوا ةغف نم ةلاوطسا و ةداط سلو .نيلجلل

 قم ةطرشا رهو 7 اهرعش يف قلعتو اهقوف شالا نم .ةسرطو اهسار يل ةأرمل
 8 لك اما يفد اهزيط 7 ىلدتف ابرق عارذ ةطبرششلا لوطا نطق نموا رب رح
 0 ةري خس ندعملا نم ةعطق ةطب هرم

 111 ةيفيمخ تناكأجا ليقو نيمدقللا دنع نمزلا كاز ىلح تنال

 عالاعزاملا ضءب لإ هماهتب لازف نيتسلا ةنس ىتح ”يزلا اذه رمتسا دقو

 ش ربقلا ىلا هب نيهذ ىتح

 0 -  لجرا ءاذعا:نودبعي اوناك نيح اميدق نيدثولا نم ذوخأم "يزلا اذخو.-

 ردو انالخوا وجل نم ةطلس عم ناطسلا كاناقلا بتيزنأ ير
 رجلا نم رئافضب نفرعش نرفغو ضيبالا شاثلا نم ةحر 0, البدنم ؟نبسوأر
 ا تاينفلا نمكيك نا غادملا ضعب ”نبلئا دج يف نهنم تاييتفلا عضنو

 - مهتارهس
 كارب فو ٌمآموا حارفا يعاود يف الا مبضعب دنع نورهسي ال ةدلبلا لها ناك

 0 0 يروملا تمي انتلئاع نم نيمدقتملا لزانم يف نوعهتجي اوناك .
 ١" ىدحا ةيواز دبس يدج سلجيف لزاما لخاد نوعمتجي ءاعنثلا يلايل يف انكر

 0 ةفرغيف عينج دع“ ءايبزلا تناكو نا دلا م خومذلا م ةنراولا هلاوش نعو فرغلا

 . .ةجيللا . عيراوتلا 2 نانو | نيسيدقلا رابخاو ا ةاروتلا نم الضف ةءارقلا نسي نم

 7 يادج نم نع نودلعتس. روذحلا ُُط ءيش مهف ضمخغا اذاو اهب ةفلوملا وا ةيبرعلا ىلا

 | نسا نوصقو .:وكحضي اًنايحاو ٠ حوضوو ةءانأ نول لكي مل ةجريش رعب
 ل ال11 زوم نآك رومإلا هده لثم فو 3 اوال ((تداوملاب نوملكت وا

 1 نوبردو لوقعلا ابيف نوبقفي ةسردمب هبشا متأرج ارهس تناكف خومشلا عم لالا ريت

 0 0 يوابقلا يف مهتارهس نم ريخ كلذ لكو ةماهشلاو ةمهلاو ا ىلع ةببيشلا
 0006 ثبحلا يلع اهدوعبو مهوقع نولغشب كاذلو هريذج اهنومسي و اًزاغلا نولحي اونا
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 نيساكب يلاها تالذب ىرد الف ”يحو ثيم نيب هوكرتو انرمض هوعسواف ”يراع يلاهأ نم

 نتهلا تدبتماو !بيلاها نم !ًدحاو اولتق ىت> اهنغ اوعجرب مو يراع ىلا اوبهذو اوعمجت ٠

 | ركل فرمهلاو خوبلا خلصصلاب طسونف ةرواجملا ىرقلا ىلا

 لئاملا هدد لثم يف دابتعالا لج ناك نابشلا ءالكبف ىلعف
 ىلا دابغالاو داحالا مايا يف نوبهذي تان :رومأمل ثالث لثم نم#ثولخب امنع 0

 مهزانم ىلا نودوعبو يشمعلا ىلا انايحاو برذملا ىلا نوبرطبو نوصقري ءام نيع

 دالوالا نم ةفلم قىرخا ة 4.يىهح 5

 مالا نم نايتنشلاو فوصلا نم ةئابعلا تقولا كاذ يف نوسلي خويشلا ناكو:

 نم هلعنو رمحالا نايتفجلا نم سادملا ةنوعدي بوكرملا ناكو نايتدملا ةلشمو غومدللا

 .  لجا داج نم ”ليلقو رقبلا دلج
 ابقوف نم ةءيردصو صيقو ضيبالا روصقملا نم نايتنش نابشلا شيل ناكو

 ماما نوسلب نوقابلاو هوجلل اذه ةيامرسوا طابص وا هردنكو خوج ناربوك
 زابمتلا وا غوبمملا

 زابمتلاب مهلها لثم وأ نايثنملابف دالوالا اما
 رك متاماو حارفالا يفو ةيضوصخ تايعبج ءاسنلاو ىراذعلا تاباشلل كراكو ”

 ١ راك تالفملا هذه ع ندو نايشلا م ندقريو هر ديشانالا ندشنو نعمش# ٠١

 ايلدا نماببلطي الاخ م لزق ىبقكال] اذلوقي ايبحأو صقرلا دنع ةجوز هل رانخي لجزلا

 ةلواقم نودب .اهب جوزتنو رخا لحي وا ناراطملا يمرك ىلا بهذو اهذخا اوضر ام اذاو
 7 ةمص لكب مدالوا ىرت كاذلف قيقملا جاوزلا وه اذبف ماردلا ىلَعالو انودلا ىلع

 هز .هيدختلا انام لك د أرلا عين ” لجرلا ضرم اذاو ةميظع ةبحن رخالا اه دحا سحيو

 نودشامني اوناكو امجاوز د مل ماردلا ثيح كلذ لكو ةيقيقح ةنيعم ذل نوكلو
 هي صوصخم ننلا اذهل ميقا لع نوعكسو اًديدج ةلوق نولوقبو انعملاب ىمسما انغلا "

 ًاصوصخ سانا ةللج منعم رهتشا دقو رعشلاك ليج يناعم هيف نودجي مننا ةقيقملابونانبل
 مف مويلل امهودشاسي ةليح لاوق 03 ملو ينطل صلوب رو ٍِس وبا هما يا لجر

 ةادوط اصيقو زابمتلا نسسلي ”نهزئاجي كناكو ايدي مدن الكا 'انلا قبضالولو ةئس نينا ا



 0 ل

 . شو ةرخالا يدق فرعت تناكو : دسلا ةسنك بزف ةعسشم تون طم َّق

 9 تال ينم ةموحرملا تدب

 خوبشلا .ىلا رابصالا لك ناكو تاءاهتجالا كانث نابششلا رض نا اًزئاج نكي مو

 نيعسلا نسب هنا ربظيف نيعبرالا نسب وهو ةمع عضنو ”الجاع يحلب لجللا 8
 1 باشلا نم رثك ايعبادا مزلب عبشلا نال ةداعلا هذهل قملا ىطعا نالاو هرابتعا دزيف

 1 هئارا يف ادصم نوكيف براحتلا كالذكو هقالخا رمعلا درب 3

 (ونخ) ( روطان نيعت ) كلذو ةيئاذق امم رثكا ةيرادا 0 كالتو

 0 كالمالا ةياحلا
 ا 7 53 مهريغ كلم ىلع نيدتعملا عدرب قلطم حيرست روطانلا كلذل ناكو ٠

 هي ناب كلذو هتدنص تناك امبم يدتعملا سحب نا هيلعو 0 ةقيرط يأب
 5 1 تالادملا ةدعاشم تاءرق ثالث سرجلا عرشو ليللا لوا ةسن“ كك مسا ىلا

 1 0 ش هل رع يلاهالل

 قال هيلع ردشو هدم 5 ةعف 0 3 كدا ل أم 0 ائَو فانا 5

 00 ْ كثالذك لعفي ةيمومع ماوا ضءب رمي امددعو ه دلع افلا

 ” اه سيف 139 نوطانلا ةادانما انطعنأ ءوارم اواتشفا لوقي ءارقلا دا 0

 ل فرع نوذتلف حالطصالا اذه كوفرعب ال يباتك ين راق بلغا نا ا /
 ةلوقمملا ةعفانلا ةهدقلا

 ا رومالا لصفل عم م ةركلا ومش : تزاكو

 ٍْ و , اينالغ .و ةدإبلا فيس ىقوقملا ليصحتب موقت ا نم ى رخآ ةيعج تلاكو

 يروملا كرابم روصنم خيشلا يح نباو يربص مهسيئرو نأ راش ةرشع نم ةفلاتم ةبادعلا

 نوبهذو نابشلا ءالاوه مت تل م نيساكلا نه رشن َُط قتلا يدحا تدتغا اذاف

 0 "يراعو نيساكب نيب لصح 5 نواعتقيو ةيدعتملا ةدلبلا ىلا ؛
 | هادئا رافنا ةثالث هاثا "يراع برق رهثلا يف نيساكب ءانبا دحأ ناك نب ذلا للا 1
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 رمسكي وا ”دحا حرجي وا ةيناثلا ةئيفلا ةثيف بلغت ىتح ةيلاوتم تاءاس ابنك نا
 ليلا ىلا دمت دقو ةماق ةينايبصلا برحلا كالثو راهلا يضيق نا ريثكو وضع ظ

 ش ره أ ءوض يف موصخو

 عل لثم بالا ةفدبب برالا وهو ةدلبلا ةحاس ىلا :سهذن انك ةلدملا ماياو ظ ُ

 . ةذوم حرش ردا قم 3 نوذخأبو نيمسق ف ىلا نوبعاللا مشن يزا كلذو ةباطلا 1 ٠
 هيدي ىدحاب اهاقلتي نا بخي يذلا نيموصملا هراغنا دححا ىلا مق لكابفدجيو قرا 1

 بورضملا بطع ىلا يدي ناكأم اًريِثكاًبرمض ةيناثلا هديب هل وا ةمصخ برضو ١
 ديلا ةباطلا قلصت امَددُع ه هرأ ذخأي نا لب برعغلا نمبرملا الوةعفادملاهل قحي اليذلا |
 وه اهاقلتبو همسف ا

 هيلع عمشجيو دحاو دكسميو ةرجشب لبح طبري نا يراطولا هرتلا يل ليني 1

 بارشلشو لاكش لب ا لينأب طوبرألا كاذ ةسفرب نموهم نونرم وةةونرضو دالوالا ٠

 ْ اذكهو مدحأ بادي نا ىلا هسفر "هو هيب يراض ٠

 باهلالا نم اهريغو ( قلملا وا ثالدلا )وا ( هزيقو نيبضحف )وا ( حلشلا )ةيمل موا <
 ةيضايرلا باعلالا "مها نم تناكأ ىذالا نمةببسلا ا. اليل ٠

 با ىلا دعضي هيلا قبس نمو عامتجالا زككرم رزقت انورغ عامجالا لبق انكر
 بعللا يف هليمز يدانيو ةنم تري مكس

 ينبرعشيو كيلا ينأب لتلا نادت ام ركل داصرلاب يل انئاق يندج وعرلا كاكو
 باهذلا نع يبعنيو

 .مدعل يجرح ايد مس ثرطخا دقو'يمسأ ريغ ممأب ينوداني نا ينالمز ىلا ثرععواف ظ

 ٠ ' مةلبحلا داوب طخفلاف دلبلا دالوا يف هدوجو ٠

 7 داقملا بولطا نس ماو تنك يا ريغ يعم نايبعلي ياوخأ ناكو 2

 نامزلا كاذيف مير ل ةرادأ

 بورن دع كازو يقل كاش نا نلا نةلاعكئربش عج تلك ١

0 5 0 



 : ل ا

 .تايرشلا ءاسنلا يتاكك انعم :دارالا ةفيعض اهالعج نازإلا يندلاو بحو نرانحو

 ..اهئانح اهياع بلغي نا ثدلت ال نكلو انرضت ليح هل جرت امدنع تناكف

 ”كأدب كلذإف لبق نم انع هتعنمو هانبلط ام انلينتو انتاضرمل دوعتف اهت ري رم ءافصو
  رسبك مدع ةيبرتلا كبس ررصض لواف هل كرت ركذاسو تاونس عبرالا نع
 . سانلا عيمج تنال لبقتملا يف بعتب ُةتدارا ىلَع شاع اذا هنال ؛دلولا ةدارا
 )0020 لل داتعم ريغ تراك اذاف هتذارا قبط لاوحالا فورات الو هماب تسل
 " جوزتملا ةص يباتك يف كاذ مجار بعنبو اًدج ردك ةداضم هل لصحو هتدارا

 1 ّ ٠ : بزاعلا جاوزو
 . ةيرك عبطلا ةةداح جازملا ةيبصع ةرعاشو اهئاكذب ةفوصوم ةأرما يندلاو تناكو

 . ناسحالاو ةمحرلا لعفت ضغبم نم امل سلو اهيلا ةءاسالا ىبسنت قالخالاو سفنلا

 1, لك لوعب ناك ام اريفكو ةدلبلا ةرادإ نوؤش يف لخادتن تناكو ناك يال
 ظ 0 نالا ىلا لزت لو 1854 ةنس تدلو ينبزملا فيصان تنب شو اهروشب لمعبو
 3 ةيلقعلا اهاوق عيج

 7 1 01 قيحوا ماجللا و ه فوحلا نا كش ال ( ةيرثلا هذه ُُط يناظوحلم )

 0 ةيدلاولا ةيرتلاف فاخي لقاع لك ناك ازإو فول نم عون وه سفن لقعلاو لقع هل

 ١7الف ودعلا فاخي 5 هدلاو فاخي دلولا نا ثيحب دج ةيساق تناك ن مزلا كاذ يف
 ' الو ةوبقلال وانت الو كحغلا الو هلجي يف سولجلا الو هترضحب ٍلككي نا ةنكمي
 " .نيرشعلا نسبواو بربغلاب هلماعي لب ابنذ يحي امدنع لقعتلاب ةندحي الو نيخدتلا
 ”"  بذلا اذه رارضا فرع ام اذا ءيشب هلقع ريدتسي الو انابج نبالا حبصيف هرم نم

 00000015 .راطلو فعضلا ةئبا ةليملا نال الاتحم دلولا لمحت دئاوعلا هذبف هكترا يزإا

 اهلل ةعاطو هي دلاول !ًرابتعا ربك ىتم هبلق يف ينبت اهنككو صاصقلا نم قو
 0 ( ةيرقلا دالوا يقاب عم يو 1 ظ

 ” ماسقنا امئاد دجوي نامزلا كاذ ينف ريكا دئاوع ىط لري ريغملا نا كشال
 0 ل مك نإ لا تناك اذكهو هبرط رصخ فراك مسق لكف تالئاعلا نيب

 - تيبلا حوطس ىلا اثدحا بهذي نيعست ىلا م را داحالا مايا يف انكف



 ى رف ف كات ند لقثا هذه تناك تافردا كف ع ل هناف 00 ط6 0

 هيلع ةهدوعل نم يلا كالذ امو هند ىلع ةظفاحلل هتايح يدنفب ناذآلا

 ناو ةيش يد |* ةداعلاو ةيبرتلا نا جتنتسيف هانركو ام لك يف لق اًدكعو 0
 نم كالذإ ابيلع ّش يفنلا دئاوعلاو هنيدو هنطو ُّط ظناحي ”ءارت كلذل هثيدرت نب انانالا ٠

 ٍُُط هدوع: الو قئاقملاو ةحارلاو بادالا تفاوي لحم يف ريغد وهو دلولا عضو ةرورضلا | 1

 فراك ناو اهنم بعتيف هرمت لوط هغامد يف ىتبن 06 هلطابلا 8 تافارطلا

 دقتعا اذاف لوزت ىتح بعتلاو فراعملاو مولعلا :رم هل مزل مك لبقتسملا يف اهلزي '
 ىوادا تنكو اهخارص عمل امدنع ردكشو هندب رتبي مي لاابلا را كدي 5

 يون نم ينظقيا ابعترم هدلاو يئاتا يلايللا دحا قف للا يي تاوالا ٠ ١
 داقتعالا اذه هعملعف ام رظنا ةميظع ةموب خارص معن و اطقم . دلوناك اذا راب ٠

 اوعود» يسم لاق لي لا تر ةقيتملا هله كردنو هفالخو لوغلا كلذ ىلع سقو و

 كسب ناسنالا نال « ءامسلا توكلم ءالوه لثال نال مهوعنمت الو كيلا نوتأي لافطالا

 ةينيدلاو ةيندملا تاعاتجالاو ةالصلا ةسرام نم *ةلكف الوا هععس يذلا مالكلاب انُئاد

 ةسراملا نم نانالا يكب داع نالوا

 ب ميفي نأ نود ةينابرسملاب ةالصلا لت تناك (ةبنكلا يف ءالجلا |
 هلعم لع ذيملتلا ه ارق ارق سرد هبش صف عوشخ نودب 31 كالت تناكاذباف ٠ أرقي ام

 عجرتف هاياصو ينو هللا يف كركذت ينعا قولخناو قلاخلا نيب ةلصلا فه ةالصلا نال

 كاما هروصتلو هللا نم بلطتو لوقث ام مهف كمزاب كلذ لجالو كالالضو كييغ نم
 ْ ةيعودخ نوكت ال يلصملا اهفرعي ال ةغاب ةالص لك ىدنءف

 دجوي ةكرملا ريغك دج عبطلا ”داح جازملا يصع تنك" 2( تيبلا يف يوم )
 ةسردملا يف اًئسح كالسا نا ينلعج يذلا اذهو ينم ربكا وه نم فوملا نم عون يف
 ع بلطا : تنكو طقف ةكتخم لب ةيذئوم ريغ بيعالم لامعال ًايظع يليم ناكو

 كاذ َلَع ين ا رج امتو ةيوخا عم اصوصخو ماصخلا أ ادب كلنا ل ناو :هديرا ام لك ببلا

 يتيبرت ما ايلونم ناك يذلا ي"دجب نكس لحم دعبأو هتفيظو لحم يف يدلاو بيغ وه



 0 1 ا

 7 ' قزرلا نال هلمع نم رثد ل ءالواو اضاصق ليزرأل اولمحو ةراسخ هلك نكي أ لذنلا

 70 نورثكوملا مثو مهيدب ةلا مدالوأ نا ءابالا لعب مومعلاب ةرضم "0 درفلا صخلا ةذاع

 0 ميقالخاب قلختي ذا هنم هيشب ةلوؤسم دولا سبلو مدئاوعو مهتدطو مهقالخا لع
 0 . ةلدتعم وا ةراحوا ةدراب ةقطنم يف شاع نا هنا .كوارج "لهو هناريجو هيلعمأ ,قالخاو
 00 ا مآلا يف كلذب لوألسم لوأو هاري ام ىلع هلقع دوس كلذك ابخانم ىلع داتعي

 7 هب هفرعت مل ناف هدلاو وه هب هفرعل ام لوأو عيمجلاب هفرعت يتلا شو اهبيلحب دلولا دبعتست
 20 مالاف سكملاب سكعلاو هدرطي هناف هيبال داولا تركناوا كلذك هلبجي وهو بشي
 00 ا رم رثك اهتم لعشو 0 ءيش لكي ف اذا

 0 ةينلتع اهياع ةلكللاا
 ا يميلعتو يتغلو يساو ينيدو ينطو يذاختاو ملاعلا اذه يف. يندالو نا لا

 7 ينوك عم ءايذالا هذه نا ىععلاو ةللدع هب + كلو ينروشمو ينك نود ناك

 ظفاحا اهدحو اهيلعو يلمحو يلغخش لك تحبصا ةروشم الو لع الب اهتنقلت
 2” نيدلاونيدلاولاو نطولاو ينع امر الا هكرتا ال ترصف ينع آن امغر ملاعلا ىلا ”تبنا

 00 51١0 ]ملا ءزه سارغنال الا كلؤامو قلعتا امي و ظفاحأ اهيلعف دئئاوعلاو ةغللاو ممالاو
 ا ركذا امدنع اهيف زتفاو اهب اهب يب ذلو يعفن لك خا دحاف يت اذ يف اهئاقباو اهيلع يدوعتو

 الآ( 00 اساكب نع لوقا 5 نوكي ام”نسحا مهنا لداجاو ىدطو يلئاعو يذلاو
 يقافرو يلها تاباقو اهيف دمر ئئدلب شرا نم ةئلف ١#

 اهتقاست ةرم كو اهتبك اف ن“ . ينتمعماو سعشاا ريم نم ينعللاط:كو ةرجشلا كات ركذنا

 7 9 يإملظ انطلو ٍليلْغ ىتور 5و ءاملا كلذ ركذتا ١ ركئنيح ينوق تناكف يكو

 00 ا كررف هرم و نابدولا كالت ركذتا ٠ هيلا تدعص رخو ليل كلذ مذنا

 بيبح وأ برقب اهيف تيقنلاو
 هبدنع تاراكذتلا ريخ يو نك امالا كلتب ىنطب رت تأ اكذتلا هذه لكف

 كاذب كسمتاو ثراكم رغصا ناكولو ايندلا يف نكسم معا لع كسلا كلذ لفلإ
 تالاهتبالاو ةالصلا تعمس ةرم نم ؟و "1 دماعوو هظ ا نيدلا
 موكسيدوف سدنهوديتسردم ةده تعمم امع اربقو اًريغد اهتلعن يتلا ةغالا كلت يف قلاغلل
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 قني يذلا هرظنم ينلاهف ايم تيار يف ركذتا ينناف تاونس كيلا

 00 وي ركذت اذاق ناننالا طة ةمقن يف ةكاذلاو هيلع توي اه وه نايزالا
 ناك ةناك ىركذلا كلت هملارت ”الطاع ناك ناو هتاوفل ردكشو هيلع فساتيف امسح ٠
 نم ديعسلاو ناسنالل ةمقن يم ةركاذلاف رج كلهو هدقف زيزع هركذتك ارضا
 قلخ اك يتبل اهالول نانالا ةلعم يف اهنككو اهعاجرا هنيكي ال روما نايسن عيطتسي '
 ةءارقلا هنم لعتال ةيرقلا لعم ىلا ينالسرا يترك اذ دلوت "يدلاو ىارالو 1

 ٍقاَهدبا روكا تيك 1 لاربع 3 تبي ىلا هربظ ىلع ينلمحي انلزنم مداخ ناكو 2١
 ىماو ةباتكلاو ةءارقلا لع باذ ءمظعأ لضفا تنكو خارصلاو ءاكبلاب 'ئدتبا هيلا !

 لعتا نا نم لعافلا لغشو راالا لمحو ةحالفلا
 ام لواف ىنع امر ناك كاذ ذا مولعلاو ةءارقلا نم هتيقات اه نأ كلذ نم جتنيف

 نار لكو رعي هدا يس كاوض ١ ةينابرسلا .ةغالا ةءارق ينولع

 فراك يفانبللا عمجلا .نوناق بحبو كري رطبا ليكو كلذ لبق ناك دقو ةيشرالا

 ةدارا بسح اهتلعت ةينيدلا ضورفلا ءادا لجال الوا ايمازلا ةينايرسسلا ةغللا ملعت
 ةينابرسلاك ةثيم ةْغلأ نال يتعفنمو ىنرودمو يندارأ نم اسل هعونو يك نوكيف يدج

 ال ةيناث :ةرمتقلخ ول ينكلو هتلميتتيلابو اًتهاك نك ال دعم نك | لاه ينعفنت ال
 ةعم نءكلهيو هلاح_بعتي امنع جرخ ىتءو ةحارلا اهيف نال هنناوق عبتا طرش هل« ١ نا دب

 قالخالاواهتبستك !يتلادياوعلانا ( يدالب دياوعو قالخايباتك ١ ) ًاًسداس

 نمو يلبعمو ةيدلاو اعبط ميطا تنكف يدالدو ىلهاو يلل* نم فن اهب تقلخت يتلا .
 دق نوك اف هبشا انو لك الاو تاجايتسالاو ءانكلا يف ىدالب دئام ١١

 بيغ وه يذلا بهلاو لالا يف رفا تنك ودلا دنع تقلشول) سان سا |
 نم هيطعت ايلك هزاصتخا مارطلا نم لالا نيملاع سانا نيب تدجو 30 ادع

 لضف وهف يدام ضوع نودي كنداراب كراج ىلا كلعو كفاعساو كتءارو كالام
 يهف هرمضتو هتحار بملتو هنع اًربق هلام نم هذخان اك اماو ةليضفلا بحاص ىمسأو
 نال لضفلالعفي امل اهالولو تافاكم ليضفلا اولعجو البزر اهتامع اذا ىعسنتو ةلءزر

 ردات تساصيو مقوح هام مومدضطتسصام ويح او# ظن ادررافلاة جايز < ه1 يعاد + ببن مل اعكوو

 قليل يدسوو عبودي لب دمر” هحوحل 0+.
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 32 37 رثئموي نك اينب هاك داعلا بست ءاعإ قف ةينو راملا ةفّداطلا نم نايكسم

 ش '"يدلاو نيد ينيطعي يل انراقا دحا يواميتلا نسوا سقلا وهو ةينانبالا ةنيهرلل

 | 1]01) نيزج نم يشوعملا يدنفا روصنم ىعدي لجرلاف : ارو ها نا رفع

 وبقب ينع ء نيليكويا نيبارع ناوعدملا امثو هشومشم نمهقع وبا ربج ةمرح امسأ ىحست
 )00 ناطيشلاب رفكلا ىلع نهاكلا ةقفاومو امهناميا نوناق ةوالتو "يدلاو نيد
 يفرصن يذلا نهاكلاب الو يدلاوب الو ناطيشلاب الو ديدجلا نيدلاب يقفرعم ريغب ىرج

 مهيد ناك ازا يل لضف الو رصنتلا وا ةبدومعلاب ىعدب لافتحالا اذهو ليكوب الو

 7 ينك نك نأ ل مد الي

 ظ مسا 27 اههدحا نيعما يل .ادجوا رصنتلا دعب ( ًامما يءاطعا ) . اناث
 1 ىتح 7 أديم ًاقورعم تيقو 3 ينوعدف ةيدومعلا م ما هنوع#يو نيسدقلا دحا

 ' لاقف يع ا نع وهرس 2 ددع ًافظوم ناك يذلا ير طالبئج كب ديعس ل

 ابا اي هيدانب راصو قفاوي ال ممالا اذه نا كب ديعس هباجا سيول يناعد دق هنا هل

 ا همسأ كريو ركللا هنبا مماب لجرلا ومس نا ةعبتملا ةداعلا نال سيب سيب سي
 !َ مسالا اذهب ”دفرعف رك اش ابا ها راصو رك اش مس ان ديعس ينادانو يلصالا
 ١ يلع ويش ءارالاو تاءائجالا ,له تناكف دوما م سيول يل يبو "يع قلطاو

 1 3 كش دعب نالا ينوفرع مهناوأو ٠ يئروشم الب سا تيطعأ يتفرعمو
 ع اك ينأوعدي

 0 تودشلاو هنا امتملعت ةيبرعلا ةغالا .يدلاو ةغل 1 ( ىدلاوةنل يلعت ) الا
 3 أضيا يف روشم

 000 نم يلا اذخا <ىدلاو .مالك مهغب تأدتبا ال ( ةيدلاوب يتفرعم ) اًعبار
 0 لش يلثمت ارج 7 د يماو يبا ةلك اهتطقن ةكك ل واو يتدلاو ”تفرع نم لواو 0 وح

 د1 ينتفرع ولف ا 6-2 لل فذرءملاو اهيلاهاب فرعتي راصو ةبرغ !دالب لخد لجر

 00 ظ كلذب ةلوّرسملا يهف اهتقدصل ةقيقحلا ريغب رذشتقو
 |0002 رج انو سمالاب هيف امركذنا تأدتبا امدنع (ةأرقلا يسيلتت) اصاخ ١"
 7 نيح نم ينامأ ىرج ام ركذتا ينناو ةرك اذ ىمست ةصاخلا هذه نا ينوفرع دقف يل

0-7 

 هي ِ
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 ةدداغم ىريو هعماس راكفا بعتبو هلاح بعتي هنال اًقوسليف هيعسا الف ةقيلمخلاو قل
 سانلا مسقنو ةفسافلا ةياغ سكع لعفيف بناج لك نم هلا

 صاقب ىلاعت يرابلا له يو ةلأسملا هذه ريخالا فوليفلا اذه تلاس اذاف

 ام لمع نوكي هنال هنم هجورخ دعبوا ملاعلا اذه يف هدوجو دنع ناسنالا يفاكيوا

 يف ينغ نبا وا كلم نبا قلخي يذلا دلولا كاذ لضف وه امثتافاكملا وا صاصقلا قمتم
 لاتع نبا دلوب يذلا رخالا ينذ وه امو ةبذع هايم تاذ ةبصخم ةحاترم ةندمت* دالب

 ةنأمظ ةطمت ضرا يف ظبو ربقني حالفوا

 يضام رود يف ناكاذه نا صينقتلاب دقتعبو نيصلا نم ناك اذا كلذىلع بيف

 بهذملا اذه نم ناك ام اذاو يفاكتو اًلاص ناك كاذو رورلا اذه يف صاصقنو ايقش '

 نا ىرنف ناسنالا يف اذه انضرتفا اذاف لمعلا اذه ابجوا ه.دلاو ةين وا هتبن نا لوقب د

 وهف راجمالا لمحيو راجم دي عقب يذلا زاجلاف ضيا ناوي ثدحت ةلاسملا هذه

 اذا كلذكوهيدلاو ةيننياف مدخي ال ومدخيأ نارطم واريما لبطسا يفعقي يذلا فالخ .
 فينكلا يف عقث ىرخاو ةعاس لكابفظنل كابشلا ىلع ةطالب عقث كتيب طيلبت تئش
 كفتك ىلع هنم ةعطق مقل مقط لم اًحوج تبرتشا اذاو 0 يح اهتلماغمو
 ينواجي نم الجاع فلتنو اهلمهت كنتدمق َّلَع ىرخاو تريغت الك اهفظننت ش

 نم ةعتتللا يف :انو اه. يكف نمنو ةلانملا هادو لام لوقي ققيقملا فوسليفلاف
 ةقيقملا فرعت كلذ دعب تيلانو اهياع شيتفتلا يف نانالا بعتب ىل ملاعلل اهتفرعم ٠

 بابسالاو ةلعلاب يدتب رخالا اماو فوسليف ندحا اذهو اًنيش فرعا ال بجيث
 اعيشكمبفي ال نا يهتنو

 دعب نأ :وهو انعوضوم ىلا عجرن ريخالا فو_كيفلا لثم لمعت ال ىتح هلصاح :

 ادتباو ”يدلاو امهو "ناجح و واخ ينم“ ضرالا هذه ىلع نجس يئاطعاو يتدالو

 ياي ام وهو امسبعم لمعالك يعم نالمم
 هيدلاو لفتح يثدالو نم موب خْئرشع دعب (امهنيد يئاطعا) (الوأ)

 اًريفك اهيلا ايعد ةقئاش ةلفح ةماقاب ينيزجلا فيصان ةنبا رون يتدلاوو يروكلا فسوي
 اهنا ثيحو ا*داقتعاو اهنيد ينقيلتب انهت ةلفملا كلت العجو فراعملاو لهالا نم ٠
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 نعل فشلف هرخا ىلا غامدلاو ةدعملا هل بكرو هدلو قلخ وه هنا ىعدب ءابالا

 ريغ ةهظع رق نا كالذ نم لدتسو تفلت اذا اهريغب اهدببو تضرم:اذا ءافعالا

 1 1 85 اهرمال ”الثتعو اهل اعضاخلعفف ملاعلا اذه يف يداجي ال يدلاو ثريغلا ةروظطنم
 0 يوقلا عم لادحالف

 ا ١ اذاعي يقوبف ةمواعم ةددم نجحلا 3 ؟- لجر لثم ايندلا هذه يف ااثمن :
 - ىتح هباذع ةلاجم لماتاا نع هيبلت معالم عرك# نا وه هلقع لكو هنم جورخلا عيطتسي

 17 لاغشالا نم اهيلع امو اينرإاف مالسب هنجحس نم جرخيف اهب موكحللا ةدملا هيلع رع
 ا . هتاءارتخا لك نع انغر نال ”هارب , ا ىلشو اهيف هنجح فناسالا ىسنيا الاوه

 ٠ ةقولخلا ةيعيبطلا سماوتلا يف ةردردق رخؤياوا مدقي نا 00 مل هتفسلفو هفراعمو

 ا 0 .نوكلا يفو هيف
 0 ىريال انعم هساح 0 و تاوئس سمخ ةدم سيحلاب ءارزولا دحا ىلع ىفق

 77 واةارقللوا لاك ناك نا هانخي ىثلال دجو هلال تعا لغد ادعو وذا
 7 ١ شرا هي اهرذب راصو سبابانلا نم هلع بلطف للا ةلظن اظن ءانشا فالح
 7 اذكمو اهرذبي مجري اينمجي امدنعو اهيلع شيتفتلاب ةلظلا ىلع اهعمجي عجريو سيحلا
 ا 007 اهعمحو نسنابد رذب الاهتا لك اذكهو تاودس سهلا تضع تح

 (؟رثكلا اًقياهشن«ناسنالا ناكل كاذلف ةبيدملا نيوبتل اةلخ لمالاو ةخلفلاف
 ردك ريتفلاف بياصملا ةلق دنع لالا ىلقيو زبخ ناعوجلا لح لثملا لوشوولاما 226

 ' اذكهو سكعلاب ينغلاو لامالا
 000000 000 ا الاو ةنيه ةبصملا لمج الا عام يركف بح لع ةفلقلا اماو

 أ . بلعألا كاذ وه هقافرو نوطلفا نم ,عاويدنع فوسليف لواف هلاون ىلع ردقب ال ما
 ْ ليال هكرتو لكأب ال مرصح هنا لاق يبشلا بنعلا لاون نع ء رع امدنع يذلا
 70 للحلا سيث تناك امدنع اهابص يف اهنومركي اوناك يتلا ةلغبلا كلت ثانالا نيب ةفوسليف
 | املا نال مارك الا اذه يل قيلب هنا ًاهركف يف لوقد تناكو ريمالا اهيكريو ةرخمافلا
 7" هلفش اذهو اهرلاو راملا ناب ء تزن ةروعابلا ىلت اهوعضوو تخاش امددعو يلاخ

 0 َُط فسافت» نم اماو اهلاّت>ال بيس ديو هتبيصم نوهي نم قيقحلا فوسليفلاف



 ديدجلا ملاعلا اذه نم تلزنو هكردأ تسل رخا تلخدو هفرغا ال ملء نم تينا 00

 نم يو اييسا ةراق يف ةعقاولا اروسب نانب نم نيزج ملقا 00 ىعدت ةبرق يف
 ينداراو يماس>أو ي لو يروشم نود كلو ةيضرالا يلاهشلا قرشلا دل

 موي ضرالا ىلا تيناهيقإا (اهيلح اهب ينفرع يذلاو ) يتدلاو دعب ايف ينتريخا دقوا
 ايرغ ًاباسح 1107 ةنس زوم يف ايرع اباسح ٌةدحاولا ةعاسلا يف احابص دحالا

 ادد قررت مل تاولس عبس ايا د ناكذا يتدالول !دج ترسم اهنا ينتريخاو

 بسح هب كريعت هاسنلا تناك هيسذلا متعلا راع اهنع ىنتئاف اهاتا ركذ لوا تنكو ١
 اهتكراش لهو ضرالا ىلع يندالوب 3 ينلأستا م.اهنا ريغ تتنكر اك 1
 د ءاكبلاو خارصلاب اهتلبقتسا امنا ينال ر د يعن ناسا

 ١ ينلعب نا نود نم تنأ مث تمنو تهو و تعلدو اهبيلح تعضرف اهيد ينتعضراف

 0 يتفسلفو يواعو يفراعم نع امْعرو لامعالا هذه لما نالل لزا مو تاذ '
 اتدلا دج يف؛ رجول لرد لوا يف هنامم ام عيونت وا ريبغت عطتسا مل يالماو ١
 ءاذخلاب ينبتأت تناك دلاو نال نالا يف امم يلع لبسا رذئنيح ةلاحلا تناكس كملابو

 ' هيلع لوصعلل بعتلاو هءآرويعسا رطضم ينناف نالا اما يل م الاناو
 هابالاو .تايمالا "اللا ايناؤالا م91 ا .:
 هالب انيلع . انداجياف دقفسلا ملأت دوجولا الو نحن 0

 ناك امنا نيدلاوواهنم ةعقب يف اًنطويذاختاو ضرالاىلع يدوجونامدقن امهجتنيف

 عا اذه يف ينعضو نم كالذكو ًالدع اهنع الوسم تسلو يتروشم الو يلع نود
 ضعب ناك اذاف عنص اذكه ن ءرصقت ةيصوصخلا ةيلقعلا ارق نال كالذل ناك ا





 ممالا مار, تماق هلوح نم متاح ىجدلا دنع فراز دق

 مشلاو اهلا ىلع مك دعب قداس اي نم تلقف
 معنلا لك هللا ايي دك يرق مهدوج نع اوزرباف

 مركلا نيما ىحضا ثدمب نم يذلا لاثم اذه اوبواجو
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 ناعم موحرملا وه يراجت لحم حتفو ةي ردنكسالا ىلا رسضح نه لواو يبهوو يجرجو
 نيما هجاوخلا دلاو يهو هجاوملا اهيلا رضح “١85 ةنسو يجرج هجاوحلا هعبت مث

 ' بشالاب ىراجتلا مهلحل ةي ردنكسالا ىلا ريضح +١85 ماثلا سوابارط يف دلو
 ًابمسا ةكرش ىلا لحلا اذه لوَهَخ 104 ةنسو ١887 هنس هاكرشو مرك ناعم ىتسملا

 1835 ةنس يبهو هجاومخا جوزت ٠مهسما تاذ ةب رسصملا ةيراحتلا ةيراقءلا ةكرشلا
 . عبص دلو اهجاؤز ن4 ةنسا + دعب تفوت طولحز سايلا موحرملا ةنأ ةادكيس ةديسلاب

 ني روص انلعح ناتللا هببلو ةهيبن نيت ديسلا نيتنباو نيمأ ىوس روكذ مهنم قبب 0 نينب

 بحاص طالخ هجاوخلاو ريهشلا ربجاتلا نوعرف كب بيليف ةرهصالا مظعا نم ةلثاعلل
 مركلا ممر ىري مرك يبهو هجاوملا ةروص يف لمأت نمو ٠ ةميظعلا ةرادالا

 هر ثيمأ ىجاأوحلا

 يف قوقملا سردو توريب ف نييعوسايلا ةمردم يف عت ١8177 ةنس دلو يذلا

 ململا اذه نع ءانغب حبصاف هقوقح عيمج بيب همركب نا قوقحلا لع ةجينن ناكق زيرراب

 مركلاب ةلئاعلا يقابكو رف ناععمموحرملا نبا مركب وقعي هجاوما ثوريب يف تفرع دقو
 نيقابلا فاصوا هل نا هيف كشال يذلا يجرج هجاوحلا ةلباقع فرشلا لنا مو ةيناسنالاو

 « ٌةديدجلا ةعبطملا »

 تروصتف ةءارفلا ةلوهسل لوالا فرحلابو رغصا عطقب هعبطا نا تركتفا دق

 تعفو باتكلا نم هئبنجت يذلا نكلو مخفلا نم هللاب ذوعاو امض نوكي نا
 اةمطلا طالغالا ىلا تفتلي ال رخا لجر ىلع تطقس يننا تدحو دقو ةعيطملا يف هب

 اكلذ ىلع تيقبو فلاوملا نم تسيل اهنا ردقي 'ئراقلا نا الما اهنع تكسا تنكق
 ظ عادوا لكرع سحلا تلخد ) لوقت يفبلا ؟ رطس "957 ةحفصلا ينتلصو نا لا

 ركاش ته واولا طقسم هتدجو رخا سارك يفو انه اهيلا ريشا نا تمزتلاف ( سلحلا

 ْ :هرك اش يننا نظب ال ي ساركلا ريغي نا: الا تلسراو تندجنل يروحلا
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 بويعلا نسحتس نم نا كش الف * بيعلا وه اهناسعسا ن 6 بيعب ا ل

 نم هل دب ال ناك ١بمو هيدبب هيلا تسل اناو هيضري يباتك الو يناتك ندحتس الا
 0 هيدي رك اشلا اذه ىلاو رك اغأ

 5 م يدها نم تديجو اريخاو 1 ٍإ

 مجلي ىعورش» نع يح 00007 ها اق :ةب ير دكسألا ىلا تبجوتا ْ

 فو رمصم هيف بكو 9 نيكد ؛ د يآ يك 1 1

 ل 0 6
 اومود ع ع تارسسملا عمي 5 عبط يف اودمتعت نا ءاجرلا

 مك" نيا ' . ةيدطولاب ميخال
 ةعبطملا ىلا رح مث هل هتيدهاف ل ةيده ينم لبقي نأ هتوجر كلذ دنعف

 ىلا هينج نينا ىلع تقداصف اهيلع قداصا يتلا 5 ٌراصملا عيمج هلحم ىلع بح نا

 دعتو اهضبق انني وتارتنوك لمح دعب ةي ردا كسالا يفودبع سويناط ةعبطملا بحاص

 اهيف هحناس نيما هجاوحلا نا ىلع ةلأسملا تيتناو ةعبطملا يف هكب رش عم فللخا تاذ
 3 هنكل ةميظع رئاسخ .نيما هجاوالا رسخ ةدملا هذه يفو هدنع بطلا تكرتو

 تاق كالذ ينغلب امدنعو نيسجلا ةيلت بيبسإ كلذ لكو الن ضر ي*

 هزاسخلا يذ. نفيؤنل دي الو .. لام زاك نيمالا يسكب ذل :
 هراب قس مل اننيما دو 0 نيسلا هل يناراذا 2 5

 هراخلا عوفرم نيلاحلا يفو اناطملاك رئاسعاب م 0 /
 يتارسم عمجو يباتك هددها نالل لزا مو 1

 9 ف 6-0 رو اناع 5 5

 نام يرق هن الث بوقعن أاهدح 1 ماشلا 4 "اغلا هذه لصا 5

 ١ ا
 5 4 329 5 ١

. 0 1 3 2 0 0 
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 شرعلا بر تدان |
 ملعلاك نيادملا لعب اماقاو 0 يرايلا 0 دق يلا كلت



 "نيس ا

 ْ 2 0 0 تاشامملا ةمحازمو ةادعلا درو كالمالا ةرادا
 ْ تفرع ل تأب 0 هترظانم رعشلاو ةغللأ هفرعه ىف عدن نم ىلا ثلك مرد

 : هو هل ةمدقلا ءله . تامع كلذلو ناس كال

 2 ©8+ فلآملا ةمدقم . كنج

 إب ماش ىلا الو + صقنلاو ةلملا هلغثلا يفرم ىلا اذه ياتك مدقم تسل
 '  فوسيفالا الو «.ىرغملاو قىرتكلا هعبضت رينبطنم ىلا الو + صقولاو فاحإلا

 وخل ىلا الو ا ةيطرعو ةتيمم ىلا همسقي يثوهال ىلا الو + ىربكلا ةيهاذلا كانه
 ل. ياصالل عار لانال انسسف أ تسلو * هيب رع [هنأب هبوبيس هل خمس

 ' نم تساينال ةيندم وا ةينبد تناك ةسايس ةبال ا رعت ثسلو 4 ةكرملا ينع فك

 3: ع #* ةدئاف الب ىمعلل هشفن ضّرعدو ةيراعلا نيعلاب سمشلا فلك صح

 1 م ىوتسا حيدذم ىلع نم لكو الع نم لكمركأو رصبفل رصييتل ام عفداو ربتعبأ نم لك
 ةئيهلاو * ضرفلا ا مق تلع ىنمو ضرالا يف اهينري اهروصم دنع ةروصل
 ْ 0 عضخي اهرماوا ىلا 0 لكو  مفرتو طف ةيعاّتجا١

 وفا يل ىرخاو كيرحا يزيل يدر او يارب اكل اذه ياك اذ '

 هلا .مفدأ قيفرلا بس قرارطلاب كييشم ا اشو اريغصو اهنا ةييدالا رو

 هتبغك + ليخبلا عم ليخج دج جركل ا مم مرك ةلملا سفن هتع لمحاو ةلمعلا ى
 36 يداعالا نعط الو قيدصلا حدم هيف تدصق الو يداب ز وريفلل ةحان# ت تا

 ثدصف الو 4 لئاز هنال لءافلا نع رظنلا عطقب ةليؤرلاب تحدقو ةليضفلا ثحدم ,
 07" ةربشلا لينب تعمط الو + ةحاترمسفنلا هيلا تناكأم تبتكلب ةحاصفلاو ةفسلفلا
 07  كلاظ اقصنم ةالهاج املاع يناجي يذلا وبف ”ىراقلاب ةقلعتم يثرب نال مومعلا د

 نا 00 كلو د داعلا 2 وا قفاوت ةلام امم ناك | 1 .راكلا باطن 5

 ريقعلب 2 ا 00 ىلاو ا بأن

 لنا ا 0000007

 متن هيب يح عباسي
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ملا باتكلا وذحدب ثوذح 0
 0 اذهو هلئاضفو صختلا بويع ركذب ذي يذلا سدق

ا الو قيلقلاو شغلا نم لاخ هلئاق قدص ىلع لب
 : 35 اال قيرفتلاو هوجولاب ذخ



 ل" 0#

 ترالا اهتحيتف يتلا ناسب ضرا ينو ةنجلا لاثم السعو انبل ضيفت يلا ضرالاو ٠

 يعم لوقب نا مزاي ءايبنالا ءالوهب نمءوب ن٠ لكف مظعملا انناطلس ةمهب زاحملا ةكس
 ينو ةغالا هذه نم اهريغ فرعا ال يلا ةيكرتلا ةلججلا هذه

 0 اهاي قو حاشا 0
 ةيلاملاو ةيدققلا انيتلاح نيب قرفال تضم ينلا ثداوملا غمحا نا تركتنا امدنعو

 تغنلاف نيلحارلا دادع نه تمبصاو ةايملا لس نم نيتسلا هجردلا تسد دف تنك
 ةميلا تاراكذتو ةميظع ةءواهب انا اذاو نينشلا .هذه يف تيفال ام ىرال ءارولا ىلا

 سرادملا كلن ترظنو يابا ةطن رخ يعاما تمسرف تدأر ام يناابف تيساف ام ينركذل 2

 اهةدعص لابج مو ذاتساو لعم روج ىلَع تربص مو اهتملعت ينلا مولعلا كلثو اهتلخديفلا ٠
 |هةدوعت تاداع نمو !همرمشاع رةلم نم مو اهتبلج انيح هتبعت بعت مواهتلكا ةلكأ كو

 رماو فيفعلاو بككرملاو فيطللاو ليمقثلاو رفاسملاو ميقملاو رفاكلاو نمهوملا تسلاج 59
 ارحب تضخو ارب تعطق <و فيظن خسوللو فيفع بكترلل لوقا نا اذه لك نه

 تثيضق ؟و ؟و غفصلاب ىلوا وهو هنأ دخ نم ؟و عطقلاب ىلوا فو اهتلبق دب نعوو |

 ينةلخي ناب يرابلا يلع ضرعولف لما اهلبقتسمو لمه اهرضاحو لجا اهيضام ةأيح يف
 ْ ٠0 قرحي تابق ناو لبقا ال هقحسوف هديضق اك يلع ديعيو ةيناث

 1 درسأ تيك يتركاذ ريغ ةركف“ يعم سبلو نينسلا هذه لك ت عجار دقو

 تلمعو تلقو تعمبس الك :ينركاذ لع دبعاو ةثلاثأا "نم مدعم يئايح ينم نم ةنس

 تنكر اكفالا هذه عايض ن٠ ارذحو باتكلا اذه ”يدل عمج قح اذكهو تمظنو

 دعب ايف اهحالصا ىلع الكم ةبرعشلا دعاوقلاو ةذالا عارم ريغ ةعرس لكب اهررحا
 تبكف بادالاو نيرلاو ةيسايبلا ةقفاوم ايف طش سايبر ظن فا

 ذخأ لو اهرشن ىلا يركق حاتري ىتح ةريثك تار عحاراو فذحاو يعاو بتكا
 نرم اهتقلخ لب ةيباسح وا ةيوحت دعاوق وا سوماف فيلأتك يدق قسن نم اهداوم
 تكلا هذه عيمح هيلع ترم !ًدحاو الجر ركذي خيراتلا نظا الو صاخلا يركف
 جالوالا ةيبرتو يضرملا ةاوادمو هلعو بطلا يف هلاذشا عم يفاعملا هذه لك قلخو
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 كاع م ا ء لب ايعساب ىعدتل ٌةد>او ةكلم ف رود ريغ حن حتفلا اذه .ناكالو هترسالو هل

 ' ابغا تاعشل ًاعمحو حنافلا ليس أرارفا ةيناث 5 3 اهيلع قاطي نا معة ةريغكا

 نيب رصملاو نييقيايفلا كالامم نم ةفل ءوم ةينائملا ةكلم 7 ءارسالاو سانجالا ةفلئخلا
 ينل ابلكو لما سلال ىرغصلا ايسا كالامو برعلاو نيب روشالاو نييئادلكلاو
 يمل نويناثملا نحت اننا دك أتنو فرعن انه ندو ةكلاملا ةرسالا هذه دج ناؤثع ىلا
 مظعالا ةفيلخلاو ناطلسلا !ءاعرو ةكلاملا ةرسالا ماب

 43 ىلملا العا لح
 5 0 ابياع 31 2 عروبف ناو 0 1 يف اونفدو اوتامو اولا

 . هتفيلخ هليكوف اهيلع يرابلا لبق نم لكوملاو ظفاحملا كلذ وه يفاهعلا
 ةلم لك نم ءايننالا ا ىرت ماظعلا ءايزنالا ءالوه روبق نع ادع ايناث

 ءافاحلاو ةباحصلاو ليئارسا ينب ءايننا عيمح روبقو اهدالواو حونو مذا ربقف نيدو
 هاباعر ةحار ىلع روسي فرطو 1 ال نيعب اهيلع ظفاحملا وهو هتكاميف ماظعلا نيطالسلاو

 خيانتتر ةلئاعاو ةكراطك ءايحالا اءاسورو :سغاذملا باومعا لك ىرن - اهلا

 اعيجم هعكلمم يف الا دجوت ال يتلا مالاو بهاذملا ءامحز نمريغو تاماخاحو قرط
 تيب ةيني دا مهت ا داقتعا يف اوفانخا 0 هو مهفوقحو مهتسائر طب ظفاحي وهو هاباعر نم

 اقدعالا ىلع كوع مهف هكالبب مي لكلار لكلا كالهب مهم دح اولا 4
 هلا لضف نم اذه سبأ 1 مظعالا انناطاسل مبعوضخو مهتعاط ة ةدهب

 ةلحدلاو نردكاو نوه ةعب رالا ربنالا 7 ةاروثلا تسح اندقتعا اذا و

 نمث سودرفلا يش انناطلس ةكل# نوكتف ىغرالا سوورفلا نم ةحراخ تارفلاو
 را رار اهنال ةتنيلط | هاطعا هنا ىرت ةكلملا هذه يف ىلامت يرانا .ءانتعا
 ' مهرايز دعب الا ءايننا مو اهيلا اوناو اهوراز لكلاف لكلا كلوم نكت مل اذاو
 ةءارفلا تئشنا اهينو رشلا ترم ريخلا رشبلا اهيف فرع يتلا شه ضرالا هذهو اهل

 ندمت لك ساسا و جاجزلا لمجو ناوجرالا سلو ةراجتلاو راحبلا رفسو ةباتكلاو

 5 20101 50 7-55 3 ف نسل يل يس

 ال ل ا ا يي د دو وجوجل عبر >



 هتةيلخو مْ الا ل / ىلاغلا 4 يلارب ن* دمح
 مظع 1 ك2 | ا دحأ ةءالا دما“ 0 أ

 ٠١ © ا م
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 يال يح

 -45 ردب لالهلاو ناعش ١١ يف هتلالج داو 809-

 4« اردق نانالا عفرب تاعك -ارامش ادع لالخلا ناو 9

 3 اردي راصف :لةلزملا طلعاشو < (يرارألا ديم ادبع 0

 يذلا مدقتلا 2 ردن توصاو لاله كلما تناك فيك يناهرب ميل :

 فيكو فراعملاو ىلعلا 1 ةمالا تيخر فيو درع يف ةينازملا كلا لإ كم ا
 ةحارلا ىرتف كلملا نمالا مع فيكو 0 سانكلاو عماوجلاو سرادملا تدادزا

 يلاهالا نيب بارطضالا نه يدق هيلع تناك ان لك يف ةبتعسف |
 ىرخالا ةيديدحلا ككسلاو ةبزاحملا ةكسلا يه مظمملا انناطلل ةزجعم ماو

 اذاو ةنطلسلا ءاجنا لك يف ديدح طخ نكي م شرعلا هءوبن لبقو ةكاملا ثم ينلا
 لك نا تاق اذا غاابا الو اذه نيلأت ردقب 22 ينتضتف ال ةيبجملا هلامعأ دادعت تدرا

 لوقا ةينائعلا 0 ىلعو ةيناؤعلا ةكامملا ضوبنا اص لمح اهيف هب ين نم ةقيقد ٠

 نفل ارتثكتاو اسنرفك اهيلا تّمنعف اهدالب مسا لمحت كلاملا ن ه ةكلم لك
 ءقايععال  كالؤو ةلئاملا ءذه دج نادع ىلا 01 مناف ةيناؤعلا انعكل ام الا نابايلاو
 الا اههتف يف كذن ءاّضي ردب نم امو اهيف حلا مامز ىلع ضباقلاو ايكلامو دالبلا جاف





 اي يرد 0 ١ 9

 5 دنع 1 بيبطو ٠ 3 توريب يف نزال

 ناروح 12 توريب نم 0 ا بدبطو © (ةباس يواسنرفلا ي ملايلالا يف رضع

 جوزملا ةوص يف بغارلا م تلوم ٠ سرادم ةاح يدمروا 7 3

 ٠ نيعلا ةعص بادكخو ٠ بيبطلا بباث باتكو ٠ بزاعلا .جاوزو

 عبارلا يديحلا ناكل لل“ يع تارك و 5

 يسم ةيراسنرفلا يداكألا ةلخنو ٠ ثاثلا يناثملاو 1
 5 06 ياهي ن ام فراشنو
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